
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Dit jaar zijn
91 studenten afgestudeerd
aan de Inter-Continental
University of the Carib-
bean (ICUC). 

Zij hebben afgelopen zater-
dagavond in het St. Martinus-

complex aan het Brionplein hun
bul in ontvangst mogen nemen.
De privé-universiteit levert hier-
mee 47 professionals met een
bacheloropleiding, 41 met een
masteropleiding en 3 post-hbo
Accountant-Administratiecon-
sulenten (AA) af. 

De particuliere instelling die

dit jaar haar 20-jarig bestaan
viert en sterk op de internationa-
le markt georiënteerd is, stelt on-
danks de voornoemde goede
prestaties, in een overgangsperi-
ode te zijn beland waarin ‘er
geen resultaten zullen worden
behaald door alleen bij te scha-
ven, bij te sturen of af en toe wat
proberen op te rekken’. ,,We zijn
op het punt in tijd beland, dat er
fundamentele keuzes moeten
worden gemaakt. De vraag
werpt zich op: van welke oude
zaken afscheid te nemen en wel-
ke nieuwe zaken te omarmen en
durven we dat wel?” aldus
ICUC-managing director Paul
van Bladel over de inspanningen
van de universiteit om met de
nieuwe uitdagingen vooruitstre-
vend om te gaan. 

,,Ik ben dan ook trots en blij
dat we vanavond tevens onze
eerste 3 AA-afgestudeerden kun-
nen presenteren. De AA-accoun-
tant is volledig bevoegd, zowel
hier als in Nederland, om jaarre-
keningen te controleren en te
certificeren. De AA-studie is het
kopstuk van een totale vernieuw-
ing van ons onderwijsprogram-
ma waarbij er financiële advi-
seurs voor middelgrote onderne-
mingen worden afgeleverd. Dit
is een studie die zich naar onze
mening beter leent voor de situ-
atie op Curaçao waardoor ICUC
de enige is die op het eiland vol-
ledig gecertificeerde accoun-
tants aflevert”, aldus Van Bladel. 

Bij de twee uur durende gele-
genheid afgelopen zaterdag,
waarbij het binnenplein van de
universiteit het sfeervolle decor

vormde, waren ook de minister
van Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur en Sport, Irene Dick,
Statenlid Amerigó Thodé van
MFK en de minister van Econo-
mische Ontwikkeling, Stanley
Palm, aanwezig. Minister Palm,
die de portefeuille van toerisme
beheert, had zijn handen vol aan
de buluitreiking van de hospita-
lity-bachelor afgestudeerden,
aangezien er dit jaar bijzonder
veel waren, namelijk 28 in to-
taal. De ICUC-program director
van de hospitality-afdeling, Sid-
ney ‘Bicho’ Justiana, toonde zich
dan ook bijzonder tevreden over
dit resultaat. 

De toespraak van de rector
magnificus, Valdemar Marcha,
stond onder andere in het teken

van de aanstelling van een nieu-
we professor, Sousan Urroz-Ko-
rori. Zij neemt de ‘Chair of
International Financial Manage-
ment in a Global Economy’ bij
ICUC op zich. Marcha in zijn
toespraak: ,,Aan de hand van
zelfevaluaties heeft ICUC de
programma’s gewijzigd. Zo is er
een doctoraalprogramma geïn-
troduceerd in samenwerking
met de Vrije Universiteit van
Amsterdam.” De rector magnifi-
cus lichte trots toe dat daarom de
privé-universiteit ‘zich als de
eerste universiteit op Curaçao
mag profileren als zijnde een in-
stelling die op drie verschillende
academische niveaus - bachelor,
master en nu ook doctoraal - stu-
dies aanbiedt.
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