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Schotte opent studiekeuzesteunpunt op Curaçao
Zaterdag 26 november 2011 opent minister-president Schotte het
studiekeuzesteunpunt op Curaçao. Het studiekeuzesteunpunt is een initiatief
van Stichting Studiekeuze123. Scholieren en studiekiezers kunnen elke
zaterdagochtend (10 – 13 uur) terecht bij het steunpunt in de Openbare
Bibliotheek voor hulp van deskundigen bij het maken van hun studiekeuze. Ook
kunnen zij vragen stellen aan Curaçaose studenten over hun ervaringen in het
Nederlandse hoger onderwijs. Jochim Schueler (projectcoördinator
Studiekeuze123): “Met dit studiekeuzesteunpunt willen wij aankomende
studenten goed voorlichten over het maken van een juiste studiekeuze voor een
studie in Nederland of op Curaçao. Mocht er meer begeleiding nodig zijn dan kan
deze geboden worden door lokale organisaties”.
Jaarlijks gaan honderden scholieren van Curaçao naar Nederland om te studeren. Deze
groep jongeren maken een grote overgang. Ze moeten naar Nederland verhuizen,
verblijven ver van hun ouderlijk huis en moeten in een andere cultuur hun weg vinden.
Van de Curaçaose scholieren die jaarlijks aan een studie in Nederland beginnen, stopt een
deel voortijdig met hun studie of switcht. Studenten van Curaçao moeten vooraf beter
worden voorgelicht over wat het betekent om in Nederland te gaan wonen en studeren,
hoe het hoger onderwijs in Nederland in elkaar zit en wat de verschillende studies precies
inhouden. Goede onafhankelijke voorlichting en andere hulpmiddelen die het
studiekeuzeproces faciliteren, zijn voor scholieren uitermate belangrijk voor een gedegen
voorbereiding op hun studiekeuze.
Studiekeuzesteunpunt
Het studiekeuzesteunpunt is een initiatief van Stichting Studiekeuze123. Studiekiezers
worden bij het studiekeuzesteunpunt begeleid bij het kiezen van een studie, zowel voor
studies in Nederland als studies op Curaçao en in de regio. Bij het steunpunt kunnen
studiekiezers aan de slag met de website van Studiekeuze123 (www.studiekeuze123,nl).
Ook kunnen zij vragen stellen aan Curaçaose studenten die op dit moment in Nederland
studeren en voor hun stage terug zijn op het eiland. Lokale organisaties zijn actief bij het
steunpunt. Zij begeleiden studenten en beantwoorden praktische vragen over het wonen
en studeren in Nederland. Door de participatie van lokale organisaties kan ook
voorlichting en begeleiding worden gegeven over het studeren op Curaçao en in de regio.
Jochim Schueler: “Door het onafhankelijke karakter van het steunpunt willen wij een zo
groot mogelijke groep studiekiezers aanspreken die van plan zijn te gaan studeren in
Nederland of op Curaçao”.
Studia na Hulanda
Op www.studiekeuze123.nl/antillen is een speciale pagina (‘Studia na Hulanda’) gemaakt
voor (aankomende) studenten van Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland,
met informatie over studiefinanciering, inschrijven en studieverenigingen voor Antilliaanse
en Arubaanse studenten in Nederland. Daarnaast is hier ook een korte documentaire te
zien over studenten van Curaçao, Bonaire en St. Maarten die vertellen over het studeren
en wonen in Nederland.
Over Studiekeuze123
Stichting Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse instellingen
voor hoger onderwijs (HBO-raad, VSNU en NRTO) en de studentenorganisaties ISO en
LSVb, en wordt gefinancierd door het (Nederlandse) ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. De website www.studiekeuze123.nl geeft studiekiezers een onafhankelijk en
objectief overzicht van alle erkende opleidingen op hogescholen en universiteiten in
Nederland en je kunt de opleidingen met elkaar vergelijken op verschillende punten, zoals
de kwaliteit van het onderwijs, baankans, startsalaris en studentenoordelen.
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