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Studeren in Nederland, een lastig karwei 
 
Naar school op je eiland en daarna verder studeren 
in Nederland. Dat klinkt best logisch, want dan is 
alles goed geregeld. Of is het toch niet zo makkelijk 
allemaal? 
 
Overal ter wereld kun je naar school gaan en bijna 5 
overal ziet dat er hetzelfde uit. Eerst volg je funderend, 
primair of basisonderwijs. Belangrijke dingen die je 
daar leert zijn taal en rekenen. Daarna volg je 
secundair of middelbaar onderwijs. Daar is het doel om 
nog vaardiger te worden in de landstaal, om andere 10 
talen te leren en om een basis te leggen voor de 
exacte vakken. Denk aan wiskunde of natuurkunde. 
Als derde stap begin je aan een vervolgstudie. Wanneer dat een vervolgstudie is op HBO-niveau (Hoger 
Beroeps Onderwijs) of WO-niveau (Wetenschappelijk Onderwijs), dan ben je als Caribische leerling vaak 
aangewezen op Nederland. Nederland biedt immers meer mogelijkheden voor hoger onderwijs dan de 15 
eilanden. En omdat de plek waar wij wonen, én Nederland, onderdeel zijn van hetzelfde koninkrijk is in 
Nederland studeren in principe makkelijker dan een studie volgen in een ander land. Bijvoorbeeld een 
Zuid-Amerikaans land of de Verenigde Staten. Het is dus logisch te kiezen voor een studie in Nederland.  
 
Obstakels 
Toch is een studie in Nederland niet zo logisch als je misschien zou denken. In de praktijk kun je als 20 
Caribische student in Nederland namelijk verschillende obstakels tegenkomen. Daarbij gaat het om 
problemen die voor veel Nederlandse studenten vaak helemaal niet bestaan. We leggen hieronder uit wat 
de belangrijkste twee obstakels voor jou als student in Nederland kunnen zijn. Ook beschrijven we nog 
een derde probleem, maar dat is meer een economisch probleem voor de eilanden. 
 
De Nederlandse taal 25 
Het eerste knelpunt is de taalsituatie op de eilanden. Het Nederlands is op alle eilanden een officiële taal, 
maar zoals je weet: de leerlingen spreken van huis uit meestal een andere taal. Op Aruba, Bonaire en 
Curaçao is dat Papiaments, op Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba is Engels meestal de voertaal. Op 
alle eilanden komen leerlingen dus veel minder in aanraking met het Nederlands dan in Nederland zelf. 
Nederlands hoor je voornamelijk op school, omdat het daar soms de voertaal is. Maar buiten school is 30 
Nederlands veel minder belangrijk. 
Die situatie heeft natuurlijk gevolgen voor de beheersing van je Nederlands. Ga je ook in Nederland 
studeren, dan zul je merken dat het niveau van het Nederlands een stuk hoger ligt dan wat je gewend 
bent. Kortom, Caribische studenten beheersen het Nederlands vaak niet voldoende om in Nederland 
zonder taalproblemen te kunnen studeren. 35 
 
Moeilijke overgang 
Eenmaal in Nederland kun je ook andere obstakels tegenkomen. Want wonen en naar school gaan op de 
eilanden is toch iets anders dan wonen en naar school gaan in Nederland. Om die overgang 
gemakkelijker te maken hebben de Nederlandse vervolgopleidingen wel wat geregeld, maar niet genoeg 
om alle problemen op te lossen. De Hogeschool Rotterdam (HR) bijvoorbeeld biedt studenten die in 40 
Rotterdam komen studeren een voorbereidingstraject aan. In dit traject, met de naam Subi Jet pa bo get 
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(Neem het vliegtuig en vertrek), leren studenten van alles over taal, cultuurverschillen, budgetteren en 
studievaardigheden. Het traject eindigt wanneer de studenten hun studie aan de HR starten. Maar ook na 
dat moment kunnen ze nog hulp vragen, want daarvoor bestaat het mentoraat Antuba. Maar, ondanks die 
ondersteuning haalt drie van de vier Caribische studenten geen diploma. Inmiddels hebben ze wel een 45 
studieschuld opgebouwd en die moeten ze afbetalen, wel of geen diploma. De HR is nu gestopt met het 
werven van studenten op Curaçao en Aruba vanwege de slechte studieresultaten. 
 
Brain-drain 
Wanneer studenten alle obstakels overwinnen en netjes afstuderen, ontstaat soms een nieuw probleem. 
Want niet iedere student keert even makkelijk terug naar zijn eiland. Omdat ze misschien geen geschikte 50 
baan vinden op de eilanden, besluiten studenten regelmatig om voorlopig maar niet terug te keren. Ze 
gaan eerst in Nederland een baan zoeken.  
Dit is misschien geen probleem voor de studenten zelf, maar wel voor de eilanden. Aruba kampt zo al 
jaren met een brain-drain: Arubaanse jongeren met talent starten hun studie in het buitenland en komen 
vervolgens niet meer terug.  55 
 
Oplossingen 
Wat kunnen de oplossingen zijn voor de problemen die hier spelen? Misschien een beter  
opvangprogramma bij de Nederlandse universiteiten en hogescholen? Daar moet natuurlijk wel geld voor 
zijn. Ook kun je denken aan meer tijd op de middelbare scholen voor onderwijs Nederlands. Of misschien 
een tussenjaar in Nederland? En aantrekken van meer bedrijven om te zorgen voor meer banen op de 60 
eilanden? Welke oplossingen zie jij? 
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