
,,Naar nu blijkt heeft de rege-
ring tijdens de Raad van Mi-
nisters op 26 maart en op 9 april
maatregelen genomen tegen de
garantie van leerlingen om zich
verder te ontwikkelen”, stelt
Schotte. 

Op 9 april werd het besluit ge-
nomen om subsidie voor mento-
ruren in te trekken, het stapelen
op het sbo te stoppen en eisen te
verhogen om leerlingen van het
vsbo/tkl (theoretisch kaderge-
richte leerweg) door te laten stro-
men naar de havo.

,,Twee weken daarvoor, op 26
maart, nam de Raad van Mi-
nisters al maatregelen tegen stu-
denten op de universiteit”, zegt
Schotte die de e-mail van de di-
rectie van de Universiteit
meestuurt, waaruit blijkt dat de
Raad van Ministers op 26 maart
al het besluit heeft genomen
over de aanpassingen van de col-
legegelden. De minister van
Onderwijs gaf afgelopen vrijdag,
11 juli pas, de nieuwe tarieven
aan UoC door. 

,,De huidige coalitie met de
regering Asjes in Fòrti heeft het
parlement weer voor de gek ge-
houden. Tijdens de Statenverga-
dering op 19 juni werd aan mi-
nister Irene Dick van Onderwijs
gevraagd of ze maatregelen te-
gen de studenten had genomen
en of zij van plan was meer
maatregelen tegen studenten te
nemen. Beide vragen werden
met ‘nee’ beantwoord. Nu blijkt
dat het besluit van 26 maart
werd verzwegen voor het parle-
ment”, stelt de MFK-leider. 

Bacheloropleidingen gaan
3.500 gulden kosten in plaats
van 2.500 gulden per jaar,
masteropleidingen zullen 4.500
gulden collegegeld per jaar gaan
vragen, in plaats van 2.500 gul-
den. Woensdag houdt de univer-
siteit een informatiesessie voor
studenten over de verhoging van
het collegegeld, maar op 3, 4 en 5
juli hebben de studenten zich al
ingeschreven en 545 gulden in-
schrijfgeld betaald (500 gulden
plus negen procent ob). Pas 11
juli kwamen de verhoogde be-
dragen van het collegegeld naar
buiten. 

,,De inschrijving heeft plaats-
gevonden onder de toen gelden-
de tarieven, terwijl de beslis-
sing al op 26 maart was geno-
men. Dit is misleiding”, laat
Schotte tegenover deze krant

weten. Schotte heeft minister
Dick van Onderwijs 17 vragen
gesteld over de verhoging van
het collegegeld, waarin hij bena-
drukt dat de minister volgens de
Staatsregeling verplicht is te ant-
woorden. 

Ook stelt Schotte dat in het
protocol tussen de Staten en de
regering is vastgesteld dat er
binnen twee maanden antwoor-
den moeten komen. Zo wil de
MFK-parlementariër onder
meer weten of er nog meer
maatregelen in de sector Onder-
wijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport staan te wachten, en of er
overleg is geweest met de stu-
denten of anderen van de uni-
versiteit voordat de maatregelen
werden doorgevoerd. 

Ook vraagt Schotte om de be-
groting voor de universiteit voor
het jaar 2014/2015 en wil hij een
verklaring waarom masteroplei-
dingen niet ook met 1.000 gul-
den zijn verhoogd, zoals bij de
bacheloropleidingen. 

Tot slot verwijst Schotte naar
het feit dat Dick al eerder maat-
regelen op het gebied van onder-
wijs moest laten vallen onder
druk van de leraren en de onder-
wijsvakbond. 

,,In het onderwijs leert 
men lessen. Heeft de minister
ook haar les geleerd en annu-
leert ze nu de maatregelen om-
trent het collegegeld, voordat zij
opnieuw wordt gedwongen door
de spelers in de sector onder-
wijs?”
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Curaçao

Advertentie

Minister-president voert King

De deuren van Parke Tropical zijn zaterdag na acht maanden weer
geopend. Minister-president Ivar Asjes was aanwezig bij de feeste-
lijke opening en mocht de koning van de dierentuin, leeuw King,
zijn lunch geven. Een van de wensen van Parke Tropikal is dat de
leeuw een nieuw onderkomen krijgt. De bedoeling is om de dieren-
tuin te transformeren in een magische, educatieve en ecologisch
verantwoorde dierentuin. Door gebrek aan geld en wegens werk-
zaamheden was het park enige maanden gesloten voor publiek. 

FOTO’S PARKE TROPICAL

120 Kilo
drugs in twee
maanden
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Opsporingsbe-
ambten op Schiphol hebben de
afgelopen twee maanden bijna
120 kilo harddrugs opgespoord
in vracht uit Zuid-Amerika en
van Curaçao. Dat meldt Het Pa-
rool. 

Zo werd op 25 mei ongeveer
tachtig kilo crystal meth (me-
thamfetamine) verstopt in een
grote metalen cilinder in een
vliegtuig uit Zuid-Amerika dat
een korte tussenstop maakte. Op
5 juni werd zo'n drie kilo cocaïne
gevonden in een vliegtuig uit
Zuid-Amerika dat een tussen-
landing maakte. Op 12 juni werd
ongeveer 23 kilo cocaïne aange-
troffen in postzakken in een
vliegtuig dat van Curaçao was
gekomen, met Nederland als
eindbestemming.

De vondsten werden gedaan
door het zogeheten CargoHarc-
team. Dat team werkt met veer-
tig opsporingsambtenaren van
de Fiscale Inlichtingen- en Op-
sporingsdienst (Fiod), de Ko-
ninklijke Marechaussee en de
douane aan onderzoeken naar
georganiseerde drugshandel in
vracht op Schiphol. 

Het CargoHarc-team doet ook
de strafrechtelijke onderzoeken
naar drugs die de douane aan-
treft. 

‘Onderwijs
op de helling’
MFK hekelt maatregelen die leerlingen en studenten treffen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MFK-Statenlid Gerrit Schotte is ontstemd over de maatregelen die de
regering neemt omtrent het onderwijs, met als klap op de vuurpijl de verhoging van
het collegegeld voor de University of Curaçao (UoC).


