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Kort verslag werkbezoeken MOCW aan Curaçao, Sint Maarten en Aruba voorafgaande aan 

Vierlandenoverleg Onderwijs en Cultuur, 2-9 februari 2019 

 
Curaçao 
Het bezoek ving aan in de historische binnenstad van Willemstad dat ruim twintig jaar geleden 
werd aangemerkt als Werelderfgoed. Tijdens een wandeling met haar collega’s van Cultuur, mw. 
Alcalá-Wallé en van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, mw. Zita Jesus Leito werd de 
minister deelgenoot gemaakt van de ontwikkelingen van zowel particulieren als de overheid om het 

monumentale erfgoed zowel in oude luister te herstellen als een nieuwe bestemming te geven.  
 
Voorts werden bilaterale gesprekken gevoerd met Gouverneur mw. George-Wout, premier 
Rhuggenaath en de ministers van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, mw. Alcalá-Wallé en 
van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Hensley Koeiman. Met de laatste werd gezamenlijk 
gesproken met vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties die actief zijn op 

het terrein van de emancipatie van onder meer jongeren en LHBTI. 
 
Tijdens een bezoek aan de UoC werd gesproken met een aantal studenten aan de Lerarenopleiding 
Funderend Onderwijs. Tijdens een bezoek aan het Wetenschappelijk instituut Carmabi werd de 
minister geïnformeerd over zowel het bio-marien onderzoek dat daar wordt verricht als over 

sociaalwetenschappelijk onderzoek dat elders op het eiland wordt uitgevoerd. Tot slot werd kennis 
gemaakt met de contemporaine kunst van Curaçao tijdens de finales van het jaarlijkse 

Tambufestival en bij Instituto Buena Bista.    
 
Sint Maarten 
Op Sint Maarten sprak de minister van OCW met Gouverneur Holiday en maakte zij kennis met 
haar collega, dhr. Smith. Samen brachten zij werkbezoeken aan het Milton Peters College – een 
school voor vmbo, havo en vwo, het National Institute for Professional Advancement – de school 
voor middelbaar beroepsonderwijs op Sint Maarten en de University of Saint Martin. Zij spraken er 

met vele leerlingen, studenten, docenten, schoolleiders en bestuursleden. Ondanks de moeilijke 
omstandigheden waarin Sint Maarten nog verkeert in de wederopbouwfase na orkaan Irma, is het 
bemoedigend om te zien met hoeveel elan er in het onderwijs wordt gewerkt aan de toekomst van 
het eiland in het algemeen en die van de jongeren in het bijzonder. Het aanbod aan middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan een regionale rol spelen en biedt ook jongeren van Saba 
en Sint Eustatius kansen om zich relatief dicht bij huis verder te ontwikkelen. 

 
De gesprekken met leerlingen in het voortgezet onderwijs lieten wel zien dat het voor deze 
jongeren erg lastig is om een goede keuze te maken voor het vervolgonderwijs, maar ook om een 

goed beeld te vormen van Nederland en een goede keuze te maken voor vervolgonderwijs. Voor de 
meesten geldt dat zij uitsluitend op school Nederlands spreken. Dat extra aandacht nodig is voor 
een goede studiekeuze en de voorbereiding op die vervolgopleiding – zeker als die in Nederland is 
– werd breed gedragen. Met vertegenwoordigers van de Sint Maarten/Saint Martin Alliance for 

Equality (SAFE) sprak de minister over de situatie van de LHBTI–gemeenschappen op het eiland. 
Hun acceptatie is nog verre van voltooid. De nabijheid van Saba en Sint Eustatius maakt ook op 
Sint Maarten discussies los over de emancipatie van de LHBTI-gemeenschappen.  
De minister werd deelgenoot van de grote veerkracht van de mensen op Sint Maarten en de trots 
op hun cultuur tijdens een cultuurdiner dat opgeluisterd werd door zeer getalenteerde beeldende 
en uitvoerende kunstenaars.  
 

Een zelfde trots kwam de minister tegen tijdens een tour langs een groot aantal monumenten bij 
de bewoners van monumentale woningen aan Frontstreet. Met minister Smith werd een 
intentieverklaring ondertekend om er voor te zorgen dat de nog resterende 750.000 euro in het 
Revolving Fund Monumenten Sint Maarten benut kan worden om de door de orkaan toegebrachte 
schade aan deze monumenten te kunnen herstellen. Dit gebeurt in de vorm van het verstrekken 
van zachte leningen aan private eigenaren van deze monumenten.  

 
Aruba  
Op Aruba werden met Gouverneur Boekhoudt, Premier Wever-Croes en de ministers Lampe van 
Onderwijs en Ruiz-Maduro van Cultuur vergelijkbare gesprekken gevoerd als op Sint Maarten. Aan 
het Kolegio Educacion Profesional Intermedio (EPI) voor middelbaar beroepsonderwijs, het Instituto 
Pedagogico Arubano (lerarenopleidingen) en de Universiteit Aruba werden gesprekken met 
studenten, docenten en staf gevoerd. Hierbij kwamen zowel de mogelijkheden van het volgen van 

opleidingen op Aruba zelf als de doorstroom naar Nederland aan de orde. Een interessante 
ontwikkeling is dat een toenemend aantal studenten, alvorens een definitieve studiekeuze te 
maken deelneemt, aan het Academic Foundation Program van de Universiteit Aruba.  
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De minister van OCW bracht voorts een bezoek aan het Nationaal Archeologisch Museum van 

Aruba en een aantal monumenten waarbij zij geïnformeerd werd over plannen met betrekking tot 
monumentenzorg. Ook op Aruba werd aandacht besteed aan emancipatie. Zowel tijdens een lunch 
met vrouwen in leidende posities op Aruba als tijdens een informele bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van LHBTI-gemeenschappen. In de Kas di Cultura werd tijdens een diner met 
vertegenwoordigers van instellingen voor kunst en cultuur tevens kennisgemaakt met beeldende 
en uitvoerende kunstenaars die ter plaatse blijk gaven van hun talenten. 

 


