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Bacheloropleidingen
Algemene Faculteit
Werd in de eerste jaren van op-
richting van de Algemene Fa-
culteit de opleiding leraar Pa-
piaments geoperationaliseerd
om met name aan de toenmali-
ge acute behoefte aan docenten
Papiaments in het middelbaar
onderwijs te voldoen, in de ja-
ren daarna volgden de bachelor
lerarenopleiding Engels (2005),
vervolgens de bachelor leraren-
opleidingen Nederlands (2006)
en Spaans (2007) en ook de le-
rarenopleiding Funderend
Onderwijs (2006).

Indachtig de doorlopende
leerlijn, volgden in 2009 de
professional masteropleidin-
gen Papiaments, Engels, Ne-
derlands en Spaans (2 jaar) en
in 2013 de masteropleiding
Special Educational Needs (2
jaar). 

Bijna alle programma’s van

de Algemene Faculteit worden
tevens aangeboden op Bonaire
en deels ook op Aruba met ge-
bruikmaking van Blackboard
Collaborate. Met dit hulp-
middel wordt het, met de AF als
thuisbasis, mogelijk om een-
zelfde college gelijktijdig ook
buiten de landsgrenzen te 
geven met daarbij onderlinge
interactie. Het ‘blended’ aan-
bieden van programma’s
neemt hiermee een grote
vlucht.

Bachelor 
Cultuurstudies
Het is de ambitie van de Alge-
mene Faculteit om het aanbod
aan programma’s verder ‘naar
boven’ uit te bouwen, met een
focus op de implementatie van
een research-master die gecom-
bineerd met een PhD-klas,
vooral gericht is op het doen
van onderzoek. Maar daarnaast

wordt er, gezien het maatschap-
pelijk belang en de maatschap-
pelijke behoefte, inmiddels ook
hard gewerkt aan de opzet van
een bacheloropleiding Cultuur-
studies. 

Op verzoek van de faculteit
stelde Rose Mary Allen in 2012,
de nota ‘De noodzaak van Cura-
çaose/Caribische cultuurstu-
dies. Rapport ter introductie
Curaçaose/Caribische Cultuur-
studies aan de UoC’ op, waar-
mee het kader, de doelen en
richtlijnen voor het opleidings-
programma van deze studie
worden aangegeven en waarin
bovendien de mogelijk te ne-
men stappen voor de totstand-
koming van het opleidingspro-
gramma worden verwoord. 

Op initiatief van Rose Mary
Allen werd in samenwerking
met het Instituut voor Social
Science Research door de Alge-
mene Faculteit in mei 2012 een
seminar gehouden met als the-

ma ‘Wat bedoelen wij met cul-
tuur? Verschillende perspectie-
ven’. De leidraad hierbij was het
onderzoeksprogramma over
‘Culturalisation of Citizenship,
- The Netherlands in Internatio-
nal Perspective’.

Rose Mary Allen: ,,Dit inlei-
dende seminar bood de moge-
lijkheid aan studenten, lokale
deskundigen, academici, be-
leidsmakers en andere geïnte-
resseerden om in debat te tre-
den met vooraanstaande inter-
nationale wetenschappers over
cultuur, culturalisatie en cultu-
reel nationalisme.” Vervolgens
werd de desbetreffende nota
voor commentaar en input ge-
zonden naar een groot aantal
desbetreffende lokale stakehol-
ders ‘geselecteerd op basis van
hun dagelijkse werkzaamhe-
den en hun betrokkenheid bij
cultuur en kunst, alsook indivi-
duele personen die geselecteerd
waren op basis van hun profes-

sionele deskundigheid’. De
conceptnota werd hierna aange-
past en voorzien van de titel
‘Rapport ter introductie van de
opleiding Cultuurstudies op
Curaçao’. 

Na verscheidene overlegron-
des en besprekingen werd ge-
consolideerd dat er behoefte is
aan een goed opgeleid kader dat
inzicht heeft in zaken als de ge-
schiedenis van de samenleving
en de regio; het cultureel erf-
goed, zowel materieel als im-
materieel, het in kaart brengen
van de huidige situatie op lokaal
en internationaal niveau; de
samenhang tussen kunst, cul-
tuur en cultureel erfgoed als
‘uitdrukkingen van cultuur in
het verleden, het heden en de
toekomst’, zo staat verwoord in

de nota van Allen in 2012. Daar-
in staat verder: ,,Afgestudeer-
den in de opleiding Cultuurstu-
dies kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan het formu-
leren en (helpen) uitvoeren van
nationaal, subregionaal en re-
gionaal beleid voor duurzame
economische en sociale ontwik-
keling en vorming. De oplei-
ding Cultuurstudies dient zich
te richten op zowel onderwijs
als onderzoek met betrekking
tot cultuur in de Curaçaose
samenleving. Er dient onder-
wijs te worden gegeven over en
onderzoek te worden verricht
op het terrein van de cultuur
van Curaçao, met nadruk op de
eigenheid van de samenleving
binnen een Caribische context.
Ook zal de historische achter-
grond hiervan bestudeerd die-
nen te worden. Vanuit deze in-
valshoek is er ook aandacht
voor de andere landen van het
Koninkrijk, de relatie met de
rest van het Caribische gebied,
en de rest van de wereld.”

Opbouw bachelor 
Cultuurstudies
De bachelor Cultuurstudies
biedt de student de mogelijk-
heid zich te verdiepen in cul-
tuur en kunst. De opleiding is,
indien men aan de reguliere in-
stroom eisen voldoet, zowel be-
doeld voor schoolverlaters als
voor mensen die reeds werk-
zaam zijn in de sectoren cul-
tuur of kunst of in een andere
werkkring met affiniteit met
deze gebieden. De studieom-
vang is, net als de andere bache-
loropleidingen een vier jaar du-

rende voltijdse studie. Degene
die deze hbo-bacheloropleiding
met succes afrondt, heeft toe-
gang tot de hbo-masteroplei-
ding Cultuurstudies.

Het opleidingsprogramma
kent 3 fasen: (1) de propedeuti-
sche fase (jaar 1); (2) de hoofdfa-
se (jaar 2 en 3) en (3) de afstu-
deerfase (jaar 4). In het eerste
jaar worden de theoretische
vakken gegeven die relevant
zijn voor de opleiding. Verder
oefent de student met diverse
basisvaardigheden. In het twee-
de jaar krijgt de student modu-
les die meer gericht zijn op be-
roepssituaties aan de hand van
verdiepende vakken. Aan het
einde van het tweede jaar kiest
de student een van de volgende
uitstroomprofielen: cultureel
ondernemen, cultuureducatie
en media, alsook beleid en
onderzoek. Het derde jaar be-
steedt de student volledig aan
de stage en het zelfstandig uit-
voeren van praktijkgericht we-
tenschappelijk onderzoek. In
het vierde jaar volgt de student
minoren en wordt er gewerkt
aan het afstudeertraject.

De student sluit de studie af
met een afstudeeropdracht. De-
ze kan qua onderzoeksthema
raakvlakken hebben met het ge-
bied van beleidsontwikkeling,
cultuureducatie binnen en bui-
ten het onderwijs, cultureel
werk, erfgoedzorg en cultureel
ondernemerschap. Deze gebie-
den zijn richtinggevend voor de
beroepen die men met het be-
halen van het diploma kan uit-
oefenen. Mogelijkheden voor
emplooi op de Curaçaose en
internationale arbeidsmarkt te-

kenen zich uit het voorgaande
af. 

Emplooi op 
de arbeidsmarkt
Als cultureel werker is het mo-
gelijk om ingezet te worden als
cultureel beleidsontwikkelaar
of cultureel beleidsadviseur. Be-
leidsontwikkeling op het gebied
van cultuur en culturele diver-
siteit is dan het werkdomein,
bijvoorbeeld bij de overheid. Dit
is voor een jong land als Cura-
çao van groot belang om te ont-
ginnen. Ook is er emplooi
binnen de sector van het toe-
risme of in de kunstsector. Bo-
vendien is het mogelijk om als
cultureel werker in het levens-
onderhoud te voorzien door het
verrichten van arbeid in de cre-
atieve industrie (mode, design,
nieuwe media).

Ook kan de pas afgestudeer-
de zich als cultuur-educator ver-
dienstelijk maken in het do-
mein van cultuureducatie,
binnen en buiten het onder-
wijs. Zoals Rose Mary Allen bij
navraag in verband met het
concept cultuureducatie op-
merkt: ,,Cultuureducatie wordt
in de praktijk gehanteerd als
verzamelbegrip voor film, mu-
ziek en kunsteducatie, erfgoed-
educatie en mediawijsheid.
Ook literatuureducatie wordt
soms in één adem met dit be-
grip genoemd.” 

Allen: ,,Bij cultuureducatie
werkt men in het basisonder-
wijs aan de culturele ontwikke-
ling van kinderen. Leerlingen
maken kennis met kunst en
cultuur en leren hun eigen ta-

lenten te ontwikkelen. Hier-
door wordt kunst en cultuur
toegankelijk voor kinderen die
dit van huis uit niet meekrijgen.
Er wordt op school aan een ont-
wikkeling van vaardigheden ge-
werkt, zoals het analyseren, eva-
lueren en creëren (opvoeden tot
creativiteit), die leergebiedover-
stijgend zijn. Buiten schoolver-
band werkt de cultuur-educator
aan jeugdactiviteiten in de crea-
tieve sfeer.” 

Allen geeft aan dat de cultu-
reel werker werkzaam kan zijn
als opbouwwerker in de bario:
,,Deze cultureel werker heeft,
na de genoten vooropleiding,
specifiek aandacht voor maat-
schappelijk kwetsbare groepen.
De cultureel werker kan bij-
voorbeeld buurtwerk doen,
waarbij jongeren, ouderen, of
mensen met beperkingen wor-
den gestimuleerd door middel
van kunst en cultuur om hun
eigen woon- en leefsituatie te
verbeteren en de regie van hun
leven zelf in handen te nemen.” 

Bovendien merkt zij op dat
‘cultureel werkers in de globali-
serende wereld ook een verbin-
ding kunnen vormen tussen de
authentieke cultuuruitingen en
de globale mondiale stromin-
gen. Bijvoorbeeld door het
brengen van lokaal talent in glo-
baal verband’.

Rose Mary Allen besluit met
te wijzen op het domein van
erfgoedzorg (erfgoedzorgers 
op immaterieel/materieel erf-
goed), dat te maken heeft met
monumenten, erfgoededucatie,
taal, archieven en archeologie:
,,Werkmogelijkheden kunnen
onder andere zijn: beleidsont-

wikkeling en beleidsadvisering
op het gebied van erfgoed bij de
overheid en private sector, bij
projectontwikkelaars en erf-
goedbeheerders zoals musea.
Het toegankelijk maken van het
erfgoed door middel van nieu-
we informatie- en communica-
tietechnologieën; het behoud
en de presentatie van erfgoed
(ook digitaal erfgoed); het ont-
wikkelen van materiaal met be-
trekking tot erfgoededucatie in
het onderwijs; ondersteuning
in archiefwerk en in documen-
taire informatievoorziening.” 

Na de studie kan men dus in-
gezet worden voor het doen van
archiefwerk, te verrichten in bij-
voorbeeld het Nationaal Histo-
risch Archief. Ook is het moge-
lijk om in een museum als cul-
tureel werker te worden
aangenomen.

Als laatste arbeidsmogelijk-
heid noemt Rose Mary Allen
het domein van het cultureel
ondernemerschap: ,,Bij cultu-
reel ondernemerschap streeft
men naar een balans tussen za-
kelijke en artistieke doelstellin-
gen. Het is een creëren van een
balans tussen kunstdoelstellin-
gen zoals esthetiek en innovatie
en ondernemingsdoelstellin-
gen zoals bijvoorbeeld het heb-
ben van een rechtspersoonlijk-
heid, het doen van marketing,
het nemen van een eigen ver-
antwoordelijkheid en het om-
gaan met risico’s, het overtui-
gen van financiers. Heden ten
dage dienen culturele instellin-
gen zoals musea en theater-
groepen veel meer onderne-
merschap aan te tonen bij het
aanvragen van subsidies.”

Onderstaand artikel is geschreven voor het sociaal-

culturele tijdschrift Kristòf die het beschikbaar heeft

gesteld voor publicatie in het Antilliaans Dagblad. Voor

deze publicatie is de tekst enigszins aangepast en

ingekort. De auteur,

Liesbeth Echteld, is

als ‘associate

professor’ verbonden

aan de Algemene

Faculteit (AF) van 

de UoC.

Door Liesbeth
Echteld

Bacheloropleiding Cultuurstudies

Tijdens een persconferentie in april zijn de plannen bekendge-
maakt aan een groter publiek. Rose Mary Allen, die het funda-
ment legde voor de inhoud, weidde daarover uit.  

De open dagen op de UoC kunnen op veel belangstelling rekenen. Als er voldoende interesse is
in de cultuurstudie, dan zal deze in september van dit jaar van start gaan, zo is tijdens de pers-
conferentie naar voren gebracht. FOTO’S JEU OLIMPIO

Een afgestudeerde kan onder andere bij verschillende musea terecht of bij het Nationaal Archief. FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

Liesbeth Echteld De verschillende betrokkenen. Boven, vlnr. boven: Richenel Ansano, directeur van het Nationaal
Archeologisch en Antropologisch Museum (NAAM), kunstenaar Tirzo Martha van het kunstopleidings-
instituut Instituto Buena Bista (IBB) en kunsthistoricus Jennifer Smit. Onder, vlnr. Rose Mary Allen,
Liesbeth Echteld, rector magnificus Francis de Lanoy en Wigbertson Julian Isenia. Isenia studeerde Arts
and Culture en Theaterstudies aan de Universiteit van Amsterdam en Interdisciplinary Social Sciences
aan de Universiteit Utrecht.


