
�1



Bon Dia, 

Je wilt graag ergens stage lopen waar het tropisch warm is, de 
zon elke dag schijnt en je naast werken ook lekker op het 
strand kan chillen. Maar waar moet je in hemelsnaam 
beginnen?  

Wij hebben alle stappen voor je uitgewerkt wat je allemaal 
moet doen voor een stage op Bonaire. Vanaf het moment dat 
je beslist naar Bonaire te gaan tot het moment dat je op het 
eiland gesetteld bent.  

Deze gids is geschreven door een stagiaire, voor een 
stagiair(e) 

Veel plezier met lezen en een goede reis!  
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1  

“STAGE” 

Je hebt besloten om naar Bonaire te gaan. Fantastisch! Hoe ga je een 
stage vinden?  

1. Via een stagebureau 

Op Bonaire heb je een bureau http://www.stagebureaubonaire.com die 
je perfect kan begeleiden in het vinden van een stage. Zij bieden 2 
pakketten aan met naast het vinden van een stage ook veel 
handigheidjes voor op het eiland. 
Er is een basispakket van 400 euro en een compleet pakket van 450 
euro. Meer informatie over de pakketten zijn te vinden op de website.  

2. Zelf een stage vinden  

Het enige wat we daarbij kunnen adviseren is Googelen en mailen. 
Belangrijk is om tijdens het Googelen de sector aan te geven waarin je 
wilt gaan stage lopen. Bijvoorbeeld: ”horeca stage Bonaire” of 
“restaurants Bonaire”.  
Ook als er geen beschikbare vacatures op de site staan is het belangrijk 
om alsnog naar bedrijven te mailen.  
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“ACCOMMODATIE” 

Goed, de stage is geregeld. Nu nog een plek om te slapen.Via een 
stagebureau wordt dat niet geregeld, dus moet je dat zelf regelen. 

1. Begin op tijd 

Dit is een ontzettend belangrijk punt. Begin op tijd met het zoeken naar 
een kamer/appartement. Er zijn heel veel mensen naast jou die ook 
naar woonruimte zoeken, maar niet al teveel mogelijkheden. Als je op 
tijd begint met zoeken heb je meer kans op een fijn plekje voor een 
redelijke prijs.  

2. Facebook groepen 

Op Facebook zijn er een aantal groepen waar je lid van kunt worden en 
waar je makkelijk een woonruimte in kunt vinden. Een goed voorbeeld is 
de groep Bonaire House 4-rent  

Plaats ook zelf een advertentie op de tijdlijn van de groep, waar je jezelf 
voorstelt en vertelt dat je op zoek bent naar woonruimte. Vaak reageren 
mensen met beschikbare woonruimte daarop.  
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“VERVOER” 

Eindelijk, de accommodatie en stage zijn geregeld. Uiteraard moet je je 
op het eiland ook kunnen vervoeren.  

1. Scooter  

https://www.scootersbonaire.com is het populairste bedrijf om een 
scooter te huren voor stagiaires. Ze hebben een fijne stage deal waarbij 
je voor niet al teveel geld een goeie scooter kan huren.  
Als je niet lang op het eiland blijft is het vaak voordeliger om een scooter 
te huren dan er eentje te kopen. Als je een scooter koopt moet je deze 
ook nog laten verzekeren wat ook redelijk wat geld kost.  

Nadeel: - Je kan niet overal op het eiland komen. 
              - Minder veilig dan een auto, de wegen op Bonaire zijn een stuk 
          chaotischer dan in Nederland.  

2. Auto 

https://www.stageautodealbonaire.com is een nieuw autoverhuurbedrijf 
wat op 2 januari 2019 zijn deuren heeft geopend op Bonaire. Voor een 
ontzettend goede maandhuurprijs van 535 USD kun je al een auto 
huren bij dit bedrijf.  
Daarnaast is het ook mogelijk, als enige verhuurbedrijf op het eiland, om 
vanaf 18 jaar te huren en ben je allrisk verzekerd.   

Een auto kopen is ook een mogelijkheid, alleen is dit voor korte periode 
redelijk prijzig. Een auto zelf is niet al te goedkoop hier en een 
verzekering valt ook tegen. Bereken daarom wat je kwijt zou zijn aan 
een huurauto en kijk op die manier of een auto kopen niet voordeliger is.  

3. Facebook groepen 
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Ook voor het kopen van een scooter/auto bestaan er Facebook groepen 
die onwijs handig zijn. Voorbeelden: Bonaire Car 4 Sale  hier worden 
ook scooters aangeboden 
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“VISUM & VERZEKERING” 

Nu je de basisdingen voor op het eiland hebt geregeld is het tijd om 
eens een kijkje te nemen in de zaken rondom een visum en 
verzekeringen.  

1. Paspoort 

Allereerst moet het toch even gezegd worden dat je een paspoort nodig 
hebt om naar Curacao te gaan en om je stagevergunning aan te vragen. 
Misschien moet jij je paspoort verlengen, daar gaat natuurlijk nog wel 
wat tijd overheen. Je paspoort moet ten aller tijde geldig zijn, tot en met 
je terugreis naar Nederland 

2. Verblijf korter dan 6 maanden  

Je mag 180 dagen op het eiland verblijven met een Nederlandse 
identiteit. Als je stage langer dan 3 maanden duurt heb je wel een 
Verklaring Toelating Rechtswege nodig. Dit lees je in punt 4.  

Heb je geen Nederlandse identiteit? Dan mag je maximaal 3 maanden 
vrij op het eiland verblijven. Dit zijn 90 dagen.  

Benodigde documenten 

• Geldig paspoort bij aankomst  
• Een retourticket hebben bij aankomst, of een ticket naar een 

volgende bestemming  
• Ga je naar een volgende bestemming moet je hier alle documenten 

en/of visa voor bij je hebben 

3. Verblijf langer dan 6 maanden  

Wil je langer dan 6 maanden op het eiland blijven moet je een 
verblijfsvergunning aanvragen.  
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Dit doe je bij het IND. Op Bonaire kan je daar zonder afspraak 
binnenlopen van maandag t/m donderdag van 8:00 tot 11:00.  

4. Verklaring Toelating van Rechtswege  

Kom je voor een stage naar een van de BES-eilanden en duurt die 
stage langer dan drie maanden? Dan heb je een Verklaring Toelating 
van Rechtswege (MBES08) nodig. Je moet voor een aanvraag de 
volgende documenten  
indienen: 

• aanvraagformulier; 
• paspoort; 
• kopie van je paspoort; 
• bewijs van middelen van bestaan (stage overeenkomst en bewijs van 

studiefinanciering); 
• bewijs van huisvesting (huurovereenkomst en een 

inwoningsverklaring); 
• verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan drie maanden). 

Een aanvraag indienen kan op inloop bij de Immigratie en 
Naturalisatiedienst (IND) en het kost 119 USD wat ongeveer 105 euro is. 
De IND hanteert een streeftermijn van drie maanden. 

Op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland 
https://www.rijksdienstcn.com lees je meer over de voorwaarden en het 
aanvragen van een (tijdelijke) verblijfsvergunning.   

5. Verzekering 

Je bent als Nederlandse student niet automatisch verzekerd tegen 
zorgkosten. Voordat je weggaat moet je even kijken welke aanvullende 
verzekering je moet nemen.  
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Het handigste is om vooraf contact op te nemen met je zorgverzekeraar. 
Die kunnen je precies vertellen waar je rekening mee moet houden om 
onaangename verrassingen te voorkomen.  

5 

“ETIQUETTES” 

Fijn, alle praktische zaken voor als je eenmaal op Bonaire bent zijn 
geregeld. Nu is het tijd om je eens te gaan verdiepen in hoe je je moet 
gedragen op Bonaire en in het zakenleven.  

1. Kleding 

Bonaire is vrij traditioneel en er is een groot onderscheid in 
kledingvoorschriften tussen een formele en informele baan.  

Formele baan: 

Het is van groot belang dat je netjes gekleed gaat. Probeer een lange 
broek aan te trekken of een rok/jurk dat wat langer is. Bonairianen 
waarderen het niet als je in een korte broek/rok komt.  

Informele baan: 

Werk je bij een toeristischer bedrijf zoals een duikschool of een horeca 
gelegenheid, is de kans groter dat een korte broek wel geaccepteerd 
wordt. Check dit altijd even van tevoren met je leidinggevende. 

2. Taal 

In Bonaire spreken de locals Papiamentu. Er zijn een aantal woorden 
die je gewoon moet leren en moet gebruiken: 
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“Bon dia” = “goedemorgen” 
“Bon tardi” = “goedemiddag” 
“Bon nochi” = “goedenavond” 

Op maandag zegt iedereen  

“Bon siman” = goede week toegewenst 

Dit zijn nog algemene woorden die je regelmatig gebruikt: 

Bon = goed/ is goed 
Masha danki = heel erg bedankt  
Con ta bai = hoe gaat het  
Ayo = dag, tot ziens  
Dushi = zoet, lieflijk 

3. Cultuur 

De cultuur op Bonaire verschilt aanzienlijk van de Nederlandse cultuur. 
Zo moet je bijvoorbeeld véél geduld meenemen vanuit Nederland. Het is 
handig om je te verdiepen in de cultuur. Zo leer je de do’s en don’ts 
kennen en kan jij een leuke relatie opbouwen met je Bonairiaanse 
collega’s.  

                      

6  
“VRIJE TIJD” 

Zo’n stage in het buitenland kan best spannend zijn. Je kent helemaal 
niemand en je bent in een onbekende omgeving.  

1. Plekken om mensen te leren kennen 
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Little Havana. Little Havana is een bar waar vrijwel elke avond mensen 
zitten. Dit is de uitgaansgelegenheid om wat te drinken en te kletsen en 
dus ook om mensen te leren kennen.  

Coco Beach. Elke vrijdag is er bij Coco Beach een feestje tot 00:00 
duurt. Bijna iedereen gaat hierheen en dus ook heel veel andere 
stagiaires. Wederom een plek om veel mensen te leren kennen.  

Cuba Compagnie. Elke donderdag is er bij Cuba Compagnie een 
feestje met vooral salsa muziek. Ook hier komt het hele eiland op af.  

Jibe City. Jibe is een ideale plek om op je vrije dag lekker te chillen. Het 
is een windsurf school in Sorobon waar  ligbedjes staan om lekker op te 
liggen. Veel jongeren brengen hier heel graag hun vrije dag door en dit 
is dan ook de ideale plek om in de zon, onder het genot van een biertje 
nieuwe mensen te leren kennen.  
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“ERVARINGEN” 

“Het eiland is zo prachtig, maar wel heel duur. Als je boodschappen gaat 
doen ben je meestal aardig wat geld kwijt.” 

“Je ontmoet heel snel mensen hier. Je moet er alleen wel open voor 
staan en er zelf op uit gaan zodat je nieuwe mensen leert kennen. Je 
houdt vrienden voor het leven eraan over.” 

“Vooraf alles regelen is eigenlijk vrij makkelijk. Ik ging wel maar drie 
maanden stage lopen dus ik hoefde me niet in te schrijven. Via 
Facebook is een huis redelijk snel geregeld en een scooter is super 
makkelijk te huren bij 
Scooters Bonaire.”

“Het leven hier is echt rustig aan. De werkdruk is dan ook velen malen 
lager dan in Nederland en daar moet je soms best even aan wennen. In 
de supermarkt kan het dan ook even duren voor je aan de beurt bent 
maar dit moet je maar gewoon voor lief nemen.”
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