
De studenten stellen geen ver-
trouwen te hebben in de facul-
teit, het team en ook niet meer
in de rector magnificus (RM),
Francis de Lanoy. ,,We zijn het
helemaal zat hoe het er hier aan
toe gaat. Er is slechte communi-
catie, er wordt verbetering be-
loofd en er wordt gelogen”, al-
dus een boze student op TeleCu-
raçao. Gelogen is er volgens haar
over degene die intern onder-
zoek gedaan heeft binnen de fa-
culteit naar de relatie tussen de
studenten en de medewerkers
en docenten van de faculteit. ,,Er
is gezegd dat het om een onaf-
hankelijke persoon gaat die bui-
ten de UoC staat en nu begrij-
pen wij dat het om Carla Hueck-
Martina gaat, een bekende
binnen de UoC, een goede be-
kende ook van de RM. Zij orga-
niseert bij onze faculteit de
introductiedagen. Dat is geen
onafhankelijke persoon”, zo
stelt de student. Wat voor de toe-
komstige sociaal werkers de
druppel is, is het ontslag van de
tweede mentor van dit jaar, een

vertrouwenspersoon waar zij al-
le persoonlijke zaken mee be-
spreken. De student: ,,Hij is de-
ze week ontslagen, we hebben
daar het bewijs van. Maar vol-
gens de decaan is onze mentor
niet ontslagen, en is hem verlen-
ging aangeboden. Er wordt ge-
woon gelogen tegen ons.” Dat er
nu gestaakt wordt, komt omdat
de studenten alle officiële wegen
doorlopen hebben en met hun
klachten al lange tijd rondlopen.

Maar de maat is nu vol. ,,We blij-
ven hier elke dag zitten, totdat
het hele team weg is en vervan-
gen wordt door een nieuw
team”, zo klinkt strijdlustig. Ook
de RM krijgt het op televisie te
verduren. De opname laat beel-
den zien waarin hij in gesprek
treedt met de studenten. Hij legt
uit dat de betreffende docent ver-
lenging van het contract gekre-
gen heeft, maar de studenten la-
ten hem niet uitpraten en stellen

dat hij liegt en dat ze geen ver-
trouwen meer in hem hebben.
,,Wij zijn klanten van de UoC,
we betalen collegegeld, maar we
krijgen geen goede service. We
lijden hier enorm onder. Ik
word straks een gefrustreerde

sociaal werker, want de UoC
heeft mij gefrustreerd. We stu-
deren hier op hoger beroepsni-
veau en we zijn niet gek”, aldus
de student tegen de RM. Zij
krijgt met luid applaus bijval van
haar collega’s.

In een reactie tegenover het
Antilliaans Dagblad stelt rector
magnificus (RM) De Lanoy
ten aanzien van het onderzoek
dat er twee onderzoeken
lopen. Eén is een belevings-
onderzoek onder leiding van
Hueck-Martina. 
De Lanoy: ,,Een deskundige
die de studenten inderdaad
heeft voorbereid op de over-
gang van school naar univer-
siteit. Het is alleen maar gun-
stig als ze nu ook ziet hoe het

de studenten vergaat. Zij is
niet werkzaam op en gebon-
den aan de UoC, we kennen
haar goed, ze is deskundig en
ze doet verslag aan mij, en
niet aan de decaan van de
FMG. De vereisten van het
onderzoek zijn vooraf vastge-
steld.” Het tweede onderzoek
wordt uitgevoerd door Ann
Welvaart. Zij doet onderzoek

naar het onderwijskundige
onderdeel van de faculteit
omdat stu-denten ook klagen
over de inhoud en zwaarte van
de studie. Ten aanzien van de
‘ontslagen’ docent legt de RM
uit dat het om een persoon
gaat die parttime werkt met
een zogenoemde overeen-
komst van opdracht (ovo).
Deze ovo verliep per eind

april. ,,We hebben hem ver-
lenging aangeboden tot 1 juli.
Hij heeft dit geweigerd en 
beweert dat hij in vaste dienst
is. Omdat hij de verlenging
niet tekent, betekent dit dat
zijn contract dus per eind 
april is afgelopen”, aldus de
uitleg van De Lanoy. Hij geeft
daarbij aan dat er geen perso-
neel in vaste dienst aangeno-
men kan worden vanwege de
financiële problemen bij de
UoC. 
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Studenten UoC:
Team FMG weg
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Studenten van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen
(FMG) aan de University of Curaçao (UoC) eisen dat decaan Odette van Brummen-
Girigori met haar team de faculteit verlaat en plaatsmaakt voor een nieuw team. 

Een wagen van de GGD spuit gif bij het stadion in Otrobanda. 
FOTO JEU OLIMPIO 

,,We blijven hier elke dag zitten, totdat het hele team weg is en ver-
vangen wordt door een nieuw team.” FOTO JEU OLIMPIO

Welk muggengif gebruikt?
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van
Gezondheid, Natuur en Milieu
(GMN), Ben Whiteman (PS),
kan dan wel vorige maand ge-
spoten hebben in de omgeving
Otrobanda tegen de muggen-
plaag aldaar, maar heeft hij wel
rekening gehouden met de ef-
fecten van het gif dat daarvoor
gebruikt is? Dat vraag Statenlid
Jacinta Scoop-Constancia zich af
in een brief aan de minister. Zij
wil weten welk middel gebruikt
is, Biomist organic/Biomist
30+30 ULV (chemisch) of Per-
mitrine, of dit een giftige stof is,

of de bevolking over het spuiten
is geïnformeerd en via welk me-
dium. 

Zij vraagt verder: ,,Is de mi-
nister op de hoogte van de nega-
tieve effecten van deze middelen
op mens en milieu? Heeft hij
het protocol gevolgd toen hij in
Otrobanda, waar meer dan
5.000 mensen wonen en wer-
ken, liet spuiten? Wat zijn de ge-
volgen voor de vissen, andere in-
secten zoals bijen en huisdie-
ren?” Tot slot wijst het Statenlid
erop dat de minister op deze
punten let bij spuitacties in an-
dere wijken.

Kundig onderzoek, geen ontslag


