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CARIBISCHE STUDENTEN

Taak

Op internet lees je een kort artikel over Caribische studenten. 

Lees de vragen en zoek de antwoorden in de tekst. 

1. Hoe komt het volgens de tekst dat de Caribische eilanden een tekort aan talent hebben?  
 Wat zegt de stichting WeConnect in regel 1-5 over Caribische studenten?
◻ Caribische studenten gaan vaak eerder terug omdat ze hun eiland missen.
◻ Caribische studenten hebben minder kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.
◻ Caribische studenten zetten vaak hun vaardigheden niet in op de eilanden in.

2. Waarom noemt Tanja Fraai het voorbeeld van het meisje dat rechter wilde worden? 
 Om te laten zien dat:
◻ instanties in Caribisch Nederland positief zijn tegenover afgestudeerden.
◻ weinig Caribische studenten terug willen komen naar de Cariben.
◻ werk vinden voor afgestudeerden in de Cariben heel moeilijk is.

 3. Waarom wil de student in regel 17-20 na haar afstuderen terugkeren naar Aruba?
◻ Omdat je op het eiland dingen op je eigen manier kunt doen.
◻ Ze wil Arubaanse blijven en niet te veel veranderen door Nederland. 
◻ Ze wil iets toevoegen op Aruba om het te verbeteren.

4. In regel 24 staat het woord “overgekwalificeerd”. Wat betekent dit? 
◻ Ze hebben een grote studieschuld. 
◻ Ze hebben een te grote mond.
◻ Ze zijn te hoog opgeleid.
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1 Veel jonge Caribische eilandbewoners vertrekken naar Nederland om te studeren. Maar 
2 terugkomen na het afronden van hun studie? Dat doen ze niet altijd. Daardoor missen de 
3 eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba veel talent. En dat is zonde, vindt onder andere de 
4 stichting WeConnect. De stichting maakt video-cv's van jonge afgestudeerden om ze meer 
5 kans te geven op de Caribische arbeidsmarkt.

6 "Zo was er een meisje dat de eerste vrouwelijke rechter van Bonaire wil worden. We hebben 
7 al een reactie gekregen van een Caribische rechtbank die met haar in contact wil komen", 
8 vertelt Tanja Fraai van WeConnect. "Maar veel eilandbewoners zijn al zo gewend hier in 
9 Nederland. In Nederland kun je bovendien werkervaring opdoen tegen een beter salaris."

10 Toch is er volgens Fraai veel werk op de eilanden. "Een klein eiland als Bonaire heeft een 
11 relatief grote financiële sector bijvoorbeeld." En de stichting werkt aan initiatieven om 
12 Caribische studenten aan te trekken. "Zo vragen we kritisch aan de regeringen van de eilanden 
13 of er bijvoorbeeld genoeg starterswoningen zijn."

14 Een studente vertelt: “Ik verhuisde in 2010 naar Tilburg om International Management te 
15 studeren. Toch wil ik als ik mijn diploma heb, terug naar Aruba. Ik wil iets bijdragen aan mijn 
16 eiland, iets veranderen." Dat is nodig, vindt ze. "Aruba is letterlijk en figuurlijk een eiland: ze 
17 willen dingen alleen op hun eigen manier doen."

18 "Het is lastig om vanaf het eiland je hoge studieschuld af te betalen. Op de Cariben verdien je 
19 veel minder dan in Nederland. Daardoor duurt het lang totdat je het bedrag bij elkaar hebt 
20 gesprokkeld." En veel van haar vrienden denken dat ze overgekwalificeerd zijn voor een baan
21 op het eiland.

22 Dick Drayer, correspondent op de Cariben, herkent het probleem dat Caribische jongeren niet 
23 meer terugkeren. "Veel werkgevers vinden ook dat studenten uit Nederland te veel praatjes 
24 hebben: ze passen niet meer op de eilanden."

25 "Het wordt de brain drain genoemd", vertelt Drayer. "Ieder jaar vertrekken er zo'n 400 
26 studenten naar het kikkerlandje. Daarna worden er hoogopgeleiden uit andere landen 
27 'geïmporteerd': uit de VS, Venezuela of Colombia."

29 Toch komen veel eilanders uiteindelijk wel terug, vertelt Drayer. "Maar pas later in het leven, 
30 als je al wat kapitaal hebt verzameld. Dan is leven op de eilanden juist heel comfortabel."

5. Wat is het probleem dat Dick Drayer aangeeft in regel 25-27?
◻ Caribische jongeren hebben te weinig sociale contacten op de eilanden.
◻ Caribische jongeren verwachten een te hoog salaris.
◻ Caribische jongeren zijn na een studie in Nederland veranderd.


