
Voor de schuldsanering wordt
nu in samenwerking met het
ministerie van Financiën een
plan opgesteld en een voorstel
geformuleerd dat eerdaags aan
de schuldeisers, onder andere de
ontvanger, de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB), de bank en
Aqualectra, gepresenteerd. ,,Stu-
denten betalen meer collegegeld

voor de studiekosten en niet om
de schulden te dekken”, zo stel-
de de minister van Onderwijs,
Irene Dick (PS), onlangs met
klem in de Staten. En over deze
verhoogde collegegelden legt
Dick uit dat de studenten en hun
ouders tijdig door de Raad van
Toezicht (RvT) van de univer-
siteit op de hoogte zijn gesteld.

Zij geeft ook aan dat het college-
geld nog altijd lager is dan lan-
den in de regio, Nederland en de
Verenigde Staten.  De UoC blijft
daarmee nog steeds toegankelijk
en minder draagkrachtigen kun-
nen bovendien een lening aan-
gaan bij Stichting Studiefinan-
ciering Curaçao (SSC). Dat het
collegegeld voor masterstuden-

ten meer is verhoogd en de stu-
die duurder is dan de bachelors-
opleiding, legt de minister als
volgt uit: ,,De masterstudie is
duurder omdat voor deze studie
hoogleraren en gepromoveerde
docenten aangetrokken moeten
worden. Deze moeten, bij ge-
brek aan lokale bekwame docen-
ten, uit het buitenland aange-
trokken worden. Ook wil de
UoC meedingen met het inter-
nationale universitaire niveau
en daarom de studies volgens de
regels accrediteren. Dit accredi-
tatieproces kost ook geld. Verder
zijn voor de studies speciale boe-
ken ‘hard copy’ en via elektroni-
sche weg vereist. Dit is kostbaar.
Verder zijn er minder master-
studenten dan bachelorstuden-
ten, waardoor de kosten per stu-
dent hoger uitvallen. Tot slot
blijkt dat veel masterstudenten
al een baan hebben en minder
afhankelijk zijn van ouders.”
Dick geeft ook aan dat de UoC
veel gedaan heeft aan bezuini-

ging en somt op: ,,Er is bezui-
nigd op bewakingskosten. Er
zijn sensoren aangebracht op de
gebouwen om te bezuinigen op
energie. 

In dit kader wordt ook de mo-
gelijkheid bestudeerd om zon-
nepanelen aan te brengen en
verder wordt er gewerkt aan het
decentraliseren van de airco’s.
De eet- en huurprijzen van de
campus zijn verhoogd, bepaalde
dure software is afgeschaft, zo-
als Afas, groot onderhoud wordt
voorlopig niet gepleegd op de
UoC, en de computers worden
langer dan hun afschrijfdatum
aangehouden, er is bezuinigd op
communicatiekosten en de ver-
huur van woningruimte in Otro-
banda is gestopt. Verder worden
studenten in grote klassen
samengevoegd voor bepaalde
colleges, er wordt geen nieuw
personeel aangenomen en de
schoonmaak wordt nu via een
aanbesteding ter hand geno-
men.”
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Curaçao

Advertentie

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

Volgens de minister hebben de UoC-studenten tijdig informatie gekregen over de verhoogde collegegel-
den.                                                                                                                FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Hulp in 2015
voor UoC-
schulden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De University of Curaçao (UoC) krijgt in
2015 1,5 miljoen gulden aan extra subsidie. Bovendien
wordt de mogelijkheid bestudeerd om dit bedrag te ver-
hogen met 2,7 miljoen voor exploitatiekosten en om de
schulden te saneren. 

Wega di Number gaat
niet altijd meer voor
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De trekking van de
dagelijkse loterij Wega di Num-
ber zal voortaan belangrijke tele-
visieprogramma’s niet meer ver-
storen, zo is gisteravond bekend-
gemaakt door het ministerie van
Economische Ontwikkeling van
minister Stanley Palm. De be-
windsman heeft met Fundas-
hon Wega di Number Kòrsou
afgesproken dat programma’s
dan gewoon worden voortgezet,

maar dat door middel van een
zogeheten ‘split screen’ op een
klein beeld in het hoofdbeeld de
trekking gevolgd kan worden. In
het verleden werden program-
ma’s als het forum over ebola,
maar bijvoorbeeld ook het gratis
live concert van het Metropole
Orkest  in het kader van het Cu-
raçao North Sea Jazz Festival
onderbroken of konden ze niet
tijdig van start gaan omdat Wega
di Number voorging. 


