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‘Leerplicht
geen effect’
Van der Wolf (UoC): Flexibeler onderwijs werkt beter
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curatieve leerlingenzorg en het verlengen van de leer-
plicht, zijn contraproductieve maatregelen om de drop-outproblematiek
aan te pakken.

Beter is het om meer
flexibiliteit in het onder-
wijs te creëren en alterna-
tieve routes mogelijk te
maken in samenwerking
met de overheid als werk-
gever en brancheorganisa-
ties.

Dat is aan de orde geko-
men tijdens de oratie van
prof. dr. Kees van der
Wolf, die vorige week op
de University of Curaçao
(UoC) is benoemd tot bui-
tengewoon hoogleraar
voor de leerstoel ‘Onder-
wijs en onderwijsinnova-
tie, in het bijzonder met
betrekking tot de lokale en
Caribische context’.

Van der Wolf wees op
het veelgehoorde doel van
onderwijs, namelijk dat
onderwijs de armoede be-
strijdt. Maar, zo voerde de
wetenschapper aan: ,,In
Zuid-Amerika is de ar-
moede nog steeds toene-
mend, ondanks de grote
investeringen in het
onderwijs. Beleidsmakers
hebben onvoldoende oog
voor het omgekeerde ef-
fect, namelijk wat de in-
vloed is van armoede op
het onderwijs. Bij armoe-
de ontbreken de voor-
waarden om goed onder-

wijs te kunnen volgen. Bij
armoedebestrijding is het
daarom effectiever om
aandacht te besteden aan
de werkgelegenheid, soci-
ale zekerheid en goede
medische voorzieningen.
Dan volgt onderwijs van-
zelf.”

Op Curaçao, zo vervolg-
de Van der Wolf, pleit
men voor beter en langer
onderwijs. ,,Dat is begrij-
pelijk, maar we kunnen
ons afvragen of langer en
beter onderwijs de reme-
die is voor het terugdrin-
gen van het voortijdig
schoolverlaten. Is dit be-
ter? Is het noodzakelijk?
Hoe effectief is het? Mis-
schien moet het beschik-
bare geld anders ingezet
worden.” 

De spreker wijst er ook
op dat de oorzaak van
schooluitval vaak een fase-
problematiek is, namelijk
van de adolescentiefase.
Hij legt uit: ,,Adolescentie
is voor iedereen een moei-
lijke periode. Er is geen fa-
se in het leven waar zo veel
levensopdrachten vervuld
moeten worden. De jeugd
heeft te maken met de
‘peergroups’, de ouderre-
latie, biologische verande-

ringen, de identiteitsont-
wikkeling en de morele
ontwikkeling. Dit gebeurt
allemaal in de jonge fase
waarin ook nog een diplo-
ma gehaald moet worden.
Als de jeugd betrokken is
bij de school, dan zien de-
ze jongeren de gebruiks-
waarde van school in. Als
de jongere geen verband
ziet tussen school en toe-
komst, dan is de school al-
leen maar tijdverdrijf en is
er geen betrokkenheid bij
de school. Jongeren in
achterstandssituaties heb-
ben dat goed in de gaten.
Er moet perspectief gebo-
den worden in het onder-
wijs. Als er een te hoog as-
piratieniveau is van rijk-
dom en status, en dit
onbereikbaar is, dan geeft
dit een negatief gevoel bij
jongeren. Voor deze groe-
pen jongeren geldt dat er
een context gecreëerd
moet worden waarin zij
optimaal kunnen functio-
neren. Zij moeten onder-
steund worden in het vin-
den van een werkplek en
het ervaren van succes.”

‘Geen copy-paste 
uit Nederland’

Laatste Amstel Curaçao Race

Afgelopen zaterdag werd de dertiende en laatste Amstel Curaçao Race
verreden. Voor organisator Leo van Vliet wordt het steeds moeilijker
om toppers naar Curaçao te halen. Daarom besloot hij te stoppen
voordat de wedstrijd het helemaal zonder renners van naam moet
doen. Niki Terpstra won de wedstrijd na 2012 voor de tweede keer.
Op de foto een beeld uit de wedstrijd tijdens de klim van een van de
heuvels van Banda’bou. FOTO PERSDIENST AMSTEL CURAÇAO RACE

Niki Terpstra 
wint Amstel
Curaçao Race

Toerist overlijdt tijdens zwemmen
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De 70-jarige
Nederlandse toerist Johan-
nes Cornelis van der Wolf
is gistermiddag dood aan-

getroffen in het water bij
het Marriott Hotel. De
man was gaan zwemmen
en dreef niet veel later le-
venloos in het water. De
arts van de politie heeft

zijn dood geconstateerd.
Het lichaam is in beslag
genomen voor verder
onderzoek. De man ver-
bleef in het Marriott Ho-
tel.

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Coalitiepartij PAIS
is voorstander van een andere 
locatie voor Sentro Pro Arte. 
De schouwburg is al jaren geslo-
ten en is aan een grondige 
renovatie toe, maar als het aan
PAIS ligt, verhuist Sentro Pro
Arte naar levendig uitgaansge-
bied.

,,Het is niet wenselijk om een
schouwburg buiten het centrum
van de stad te hebben”, zo laat
PAIS-leider Alex Rosaria weten

in de laatste editie van partijblad
Paisahe. Sentro Pro Arte aan 
de Schouwburgweg in de wijk
Groot Davelaar is al jaren geslo-
ten omdat het gebouw aan reno-
vatie toe is. 

De plannen voor een derge-
lijke renovatie zijn echter stop-
gezet, liet minister van Onder-
wijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport Irene Dick (PS) afgelopen
week weten tijdens de openbare

vergadering over Sentro Pro Ar-
te in de Staten.

Dick noemt de schouwburg
onderdeel van de culturele erfe-
nis van Curaçao en zij geeft aan
het gebouw uit 1960 wel dege-
lijk te willen renoveren, maar de
huidige procedure voor renova-
tie zou niet de juiste zijn. Zodra
het nieuwe bestuur van Sentro
Pro Arte is aangetreden, zal er
een openbare aanbesteding ko-

men voor de renovatiewerk-
zaamheden.

Wat PAIS betreft, is renovatie
van de schouwburg weggegooid
geld. ,,Een goede locatie voor
ons nationale cultuurcentrum is
overduidelijk in het centrum van
de stad”, zo staat in Paisahe. Vol-
gens de coalitiepartij kan er in
Otrobanda gewerkt worden aan
een uitgaanscentrum, dat loopt
van Riffort Village via het Brion-

plein tot aan het Molenplein
waar dan de schouwburg moet
komen. ,,We willen een bruisen-
de stad.” Ondanks het stand-
punt van de coalitiepartij lijkt de
regering de lijn van renovatie
van het in slechte staat verkeren-
de pand in Groot Davelaar aan te
houden. Op de kapitaaldienst
van 2015 is voor de renovatie 3
miljoen gulden gereserveerd. 

De totale 17,5 miljoen die 
nodig is, wordt gereserveerd op
de begrotingen van 2016, 2017
en 2018. 

‘Verhuis Sentro Pro Arte naar centrum’
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