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Stuntelende
minister
Dick kent cijfers bezuinigingen niet; vragen onbeantwoord

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijsminister Irene Dick kon gisteren geen ant-
woord geven op de vraag hoeveel geld de regering wilde bezuinigen met
de aangekondigde bezuinigingen in het voortgezet onderwijs. 

Dick bleef het antwoord
schuldig tijdens een 
persconferentie in Fòrti
waarin de bezuinigings-
maatregelen voor het ver-
volgonderwijs, die woens-
dag na een storm van kri-
tiek uit het onderwijsveld
en de samenleving wer-
den ingetrokken, centraal
stonden.

,,Ik ben niet zo goed
met cijfers en heb zo veel
cijfers voorbij zien komen,
het juiste bedrag ken ik
niet, dat zou ik op moeten
vragen”, aldus de bewinds-
vrouw die ook niet een
schatting wilde geven van
hoeveel de regering met
de maatregelen zou bespa-
ren. 

De minister beloofde
dat indien er daartoe be-
hoefte was zij de cijfers
alsnog bekend zou maken.
Het was opvallend dat de
medewerkers van de mi-
nister die ook aanwezig
waren bij de persconferen-
tie, haar niet influisterden
om wat voor bedrag het
dan wel ging. De minister
ging zelf ook niet bij de
medewerkers te rade om
de vraag te kunnen beant-
woorden. 

Tijdens de persconfe-
rentie bleven wel meer
vragen onbeantwoord. Zo
verklaarde de minister 
dat haar ambtenaren niet
het nodige veldwerk had-
den gedaan voordat zij
haar en de regering advi-
seerden om de bezuini-
gingsmaatregelen in te
voeren. 

Op 9 april van dit jaar
besloot de ministerraad
om de bezuinigingsmaat-
regelen in te voeren, de
schoolbesturen werden
medio mei hiervan op de
hoogte gebracht. 

De bewindsvrouw liet

doorschemeren dat de
handelwijze van de betrok-
kenen niet zonder gevol-
gen kon blijven maar wil-
de niet aangeven wat de
ambtenaren te wachten
stond.

En de vraag waarop er
binnen het onderwijs 
dan wel bezuinigd ging
worden, nu de maatrege-
len voor het vervolgonder-
wijs van de baan waren,
werd ook niet voldoende
beantwoord. Het sleutel-
woord daarbij was contro-
le. Voortaan zouden de
kostenplaatjes van scholen
goed gecontroleerd wor-
den. Als voorbeeld noem-
de de minister een school
waar in de middaguren
nog allerlei activiteiten
plaatsvinden. Indien hon-
derd mensen na schooltijd
de wc doortrekken, dan
kost dat de school veel geld
aan water. Ook bij dat ant-
woord ontbraken de cijfers
om een reëel beeld van de
bezuinigingen te kunnen
krijgen.

Bij aanvang van de pers-
conferentie gaf Dick aan
dat ze doorgaans niet op
berichten en aanvallen uit
de media reageert en lie-
ver met de betrokkenen op
zoek gaat naar oplossin-
gen. 

Alleen de Onderwijsmi-
nister kan de vraag beant-
woorden wat de reden is
dat terwijl er woensdag al
een persbericht van de re-
gering verscheen over het
intrekken van de maatre-
gelen, er gisteren ook een
persconferentie aan het
thema gewijd werd waarin
de essentiële vragen onbe-
antwoord bleven. 

Bezuinigingen leraren 
bij twee ministers

Stagiairs vaker aan de xtc
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar
Ministerie (OM) heeft aanwij-
zingen dat er een toenemend
gebruik is van xtc en andere
verdovende middelen onder
stagiair(e)s op Curaçao. Daar-
om is het OM gestart met een
fenomeenonderzoek naar het
gebruik van partydrugs op
Curaçao.

Dat schrijft het OM in haar
jaarverslag 2013. In het feno-
meenonderzoek worden ver-
schillende potentiële doel-
groepen meegenomen. Het
OM heeft speciaal hiervoor
een studente criminologie
aangetrokken van de Univer-
siteit van Leiden. Het onder-

zoek betreft zowel kwalitatie-
ve als kwantitatieve onder-
zoeksmethoden.

Het OM legt uit: ,,Daarbij
kan gedacht worden aan
stemsessies onder grotere
groepen jongeren, diepte-
interviews, groepsgesprek-
ken, maar ook aan metingen
in de vorm van drugstesten in
samenwerking met Fundas-
hon pa Maneho di Adikshon
(FMA) op scholen en het doen
van metingen op partyloca-
ties.”

Het onderzoek naar het
drugsgebruik onder, onder
anderen, stagiairs is nog in
volle gang. Het OM verwacht
dat de resultaten medio dit
jaar worden gepresenteerd.

WK-wedstrijden via internet 
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Vanwege een exclusieve
deal die Columbus heeft getekend
met SportsMax hebben WK-fans nu
een andere optie om het voetbal te
zien. Door deze samenwerking kun-
nen klanten van Flow die een Sports-
Max-pakket hebben, met speciale
codes toegang krijgen tot de WK-
wedstrijden via het internet. 

Om de toegangscode te verkrijgen,
moeten klanten die het SportsMax-
pakket hebben, inloggen op het My

Account-portaal van Flow Curaçao.
Verdere instructies zijn hier te vin-
den.

WK Voetbal
begonnen

Brazilië - Kroatië 3-1
MEER OP 34

WK-NIEUWS

Uitslagen eindexamens uitbundig gevierd

Op verschillende scholen van het voortgezet onderwijs is
gisteren met spanning uitgekeken naar het moment waarop
de uitslagen bekend werden gemaakt. Toen de uitslag een-
maal bekend was konden de leerlingen die geslaagd waren het
goede nieuws met de gebruikelijke flessen champagne en con-
fettikanonnen vieren. FOTO’S JEU OLIMPIO

Zoals gebruikelijk vloeide de champagne rijkelijk.
Vader en zoon blij met het resultaat.
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