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Student kiest vaker voor regio
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Middelbare
scholieren hebben nu
meer interesse om in de
regio te gaan studeren.
Dat concludeert de Stichting
Studiefinanciering Curaçao aan
de hand van aanmeldingen die
zij binnen kreeg.
In 2015 meldden 242 scholie-

ren zich aan om in de regio te
gaan studeren, dit jaar zijn het er
308. Er is volgens de SSC veel
belangstelling om in de VS,
Costa Rica, Jamaica, Trinidad en
andere eilanden in de regio te
gaan studeren. Verschillende
van deze scholieren willen hun
studie combineren met de beoefening van sport of kunst. De
aanmeldingen om in Nederland

te gaan studeren zijn gedaald, zo
laat de SSC weten. Vorig jaar
meldden zich 467 scholieren
aan, dit jaar bedraagt het aantal
380.
Het gaat om voorlopige cijfers, de SSC verwacht aan het
eind van deze maand de definitieve aantallen te hebben. Afgezien daarvan moet het einde van
het schooljaar ook nog worden

afgewacht. De SSC gaat ervan
uit dat circa 60 procent van de
aangemelde scholieren inderdaad ook naar het buitenland
vertrekt voor de studie.
Vandaag houdt de SSC een
informatiesessie tussen 10.00
en 12.00 en tussen 14.00 en
16.00 uur in het WTC voor
scholieren die in Nederland of in
de regio willen gaan studeren.

De scholieren en ouders krijgen dan informatie over de financiering vanuit de SSC en
DUO. Zij krijgen ook informatie
over de procedures die zij moeten volgen, huisvesting voor studenten, verzekeringen en de
voorbereiding op het verblijf in
Nederland. Jongeren die op Curaçao willen studeren, kunnen
zich tot 29 februari aanmelden.

Commissie lijdt
onder wisselingen
Van onze correspondent
Den Haag - Hoe de Koninkrijksrelaties in politiek Den Haag beleefd worden, werd deze week
pijnlijk duidelijk bij het algemeen overleg van de desbetreffende Tweede Kamercommissie
met minister Ronald Plasterk
(PvdA). Hoewel er ook vanuit
Nederlands perspectief bepaald
niet onbelangrijke onderwerpen
op de agenda stonden zoals de
verlenging van de Rijkswet financieel toezicht, de voorlichting van de Raad van State over
de omstreden aanwijzingen aan
de gouverneurs van Aruba en
Sint Maarten en de geschillenregeling kwamen er donderdag
slechts twee fractiewoordvoerders opdagen. Van de zonnige
kant bekeken, zou men kunnen
stellen dat er tenminste nog wel
een Kamermeerderheid present
was met André Bosman (VVD)
en Roelof van Laar (PvdA) die
hoogstzelden een debat overslaan. Zij moesten overigens bij
afwezigheid van voorzitter Jeroen Recourt (PvdA) afwisselend het voorzitterschap delen.
Maar een dieptepunt is het
natuurlijk wel dat de gehele oppositie schitterde door afwezigheid. ,,Regeren zonder oppositie, dat smaakt naar meer”, grapte Plasterk van wie de ambtelijke
ondersteuning twee keer zo veel
leden telde als Kamerleden. Van
Laar stak zijn ergernis over de
geringe opkomst niet onder
stoelen of banken. ,,Op verzoek
van de oppositie zijn de aanwijzingen aan de gouverneurs op
de agenda gezet. Als fracties het
dan niet de moeite waard vinden

André Bosman (VVD) slaat zelden een vergadering over.
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om hier te zijn, gaan we het niet
nog een keer op de agenda zetten”, aldus de PvdA’er. Bosman
oordeelde milder: ,,We weten
niet waarom ze er niet zijn, misschien zitten ze in andere vergaderingen.” Maar daar wilde Van
Laar niet aan: ,,Dat is een keuze.
Fracties met meer dan tien zetels hadden er wel kunnen zijn
want er zijn niet tien commissies tegelijk aan het vergaderen.”
De Kamercommissie voor
Koninkrijksrelaties heeft de laatste jaren te lijden onder veelvuldige wisselingen in bezetting. Het CDA wees Madeleine
van Toorenburg aan als woordvoerder, maar die liet zich vervangen door Peter Oskam toen
ze de Fyra-commissie ging leiden. Oskam is onlangs burgemeester geworden waarna Van
Toorenburg de Koninkrijksdraad weer oppakte. Maar deze
week werd echter bekend dat de
vorige maand aangetreden
Mustafa Amhaouch voor de
christendemocraten voortaan
het woord gaat voeren over Koninkrijkszaken.
GroenLinks
heeft na het vertrek in 2012 van
de fanatieke Ineke van Gent in
de commissie verstek laten
gaan, maar eind 2015 heeft Liesbeth van Tongeren het dossier
naar zich toe getrokken waarbij
haar aandacht zich vooral op de
problematiek rond de Isla richt.
D66 zag de zeer bij het Caribisch deel van het Koninkrijk betrokken Wassila Hachchi enkele
weken geleden plotseling vertrekken. Alexander Pechtold
neemt de portefeuille over, maar
heeft als fractieleider veel andere
zaken die zijn aandacht opeisen. Het aanwijzen van Gert Jan
Segers als voorman van de fractie van de ChristenUnie heeft er
toe geleid dat hij niet langer Koninkrijksrelaties doet. De partij
heeft vooralsnog geen vervanger
naar de commissievergaderingen afgevaardigd. Stabiel is het
bij de SP - de bezige Ronald van
Raak - woont de meeste debatten
bij. PVV’er Sietse Fritsma is
eveneens goed ingevoerd, maar
slaat nog wel eens vergadering
van de commissie over.

De onderzeeër Curasub van Substation Curaçao vertrekt vrijdag 19 februari met het onderzoekschip
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Chapman naar Dominica.

Curasub op
expeditie naar
Dominica
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De onderzeeër Curasub van Substation Curaçao
vertrekt vrijdag 19 februari naar
Dominica op het, eveneens Curaçaose, onderzoekschip Chapman. De onderzeeër zal worden
gebruikt voor diepwateronderzoek naar het rif en naar oude
ankerplaatsen.
Het documenteren en in kaart
brengen van mogelijke locaties
van archeologische artefacten en
zelfs oude scheepswrakken gebeurt op verzoek van de overheid van Dominica. In de loop
der jaren is een hechte samenwerking ontstaan tussen de
autoriteiten en Stichting Marine
Archeologie Curaçao (Stimacur). Door gebruik te maken van
de Curasub en het onderzoeksschip Chapman hopen de overheid van Dominica en Stimacur
historische locaties te ontdekken
diep in de zee en eeuwenoude
schepen bloot te leggen die verloren gingen tijdens tropische
stormen en orkanen of naar de
zeebodem verdwenen tijdens
veldslagen op zee of na aanvallen van piraten. Ongeveer twaalf

onderzoekers van het Amerikaanse Smithsonian National
Museum of Natural History vliegen half maart naar Dominica.
Zij zullen
naar dieptes
van
200
tot
1.000 voet
afdalen op zoek naar nieuwe
soorten levende wezens. Voor
dergelijk onderzoek wordt al
sinds 2011 samengewerkt door
Substation Curaçao en het
Smithsonian. Zo werden meer
dan 35 nieuwe soorten vissen,
sponzen en ongewervelde dieren ontdekt. Naar verwachting
zal het schip in twee tot drie dagen Dominica bereiken. De ex-

peditie zal ‘op zijn minst een
maand’ duren en naast de wetenschappers van Smithsonian
zal de Chapman bezoek krijgen
van Nederlandse
onderzoekers, onder andere
van de Universiteit van Wageningen. Het onderzoeksschip is
uitgerust met airconditioning
gekoelde droge en natte labs.
De onderzoekers kunnen via
een state of the art audiovisueel
systeem dagelijks video’s en
foto’s zien van de dagelijkse inspanningen, want alle tochten
met de onderzeeër worden vastgelegd met camera’s.

Voor diepzeeonderzoek
van rif en ankerplaatsen

