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tom denktank

Werkplezier moet vooropstaan in het onderwijs
(Podium, 6 oktober). Ik heb wel een idee hoe dat zou
moeten. In de politiek is de laatste jaren gesproken over
prestatiebeloning voor de leraar. De meeste leraren zijn
daar geen voorstander van. Het geeft scheve gezichten
en het onderwijs wordt er niet beter van.
Mijn idee is daarom om goede docenten te belonen met
roostervrije tijd. Geef een goede docent, al is het maar
voor de duur van één schooljaar, minder lesuren met
behoud van salaris. Geef hem een roostervrije middag.
Noem het ontwikkeltijd. Vraag van die docent om in dat
schooljaar een nieuw plan te ontwikkelen of uit te wer-
ken, op eigen vakgebied of vakoverstijgend. Laat hem
het plan delen met collega’s, zodat iedereen er wat aan
heeft.
Niets heerlijker voor een docent dan vrije tijd, zelf de
tijd kunnen indelen. Dan borrelen de nieuwe plannen
vanzelf op. En als je die plannen dan kunt uitwerken,
geeft dat werkplezier.
Hilde van Dijk Dordrecht

Ook een denktank insturen? denktank@trouw.nl

Beloning in tijd

Thom Egberts
derdejaars student geschiedenis
aan de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht gaat studen-
ten vooraf testen op hun geschikt-
heid voor de studie (Trouw, 2 oktober
2012). Zij wil dat doen door middel
van meeloopdagen, motivatiege-
sprekken en toetsen. Het simpele
doel: het verminderen van de uitval
onder eerstejaars. Een op de vier eer-
stejaars stopt met zijn studie. “Wie er
geen zin in heeft, willen we niet.”
Dat klinkt als een puntgaaf idee.

Gemotiveerde studenten willen we
allemaal. Het streven naar louter en-
thousiaste studenten valt dan ook
niet anders te omschrijven dan als
nobel en doordacht.
Maar hoe zit het met de uitvoering

van het plan? Zelf geeft de universi-
teit toe dat er van een zogeheten
‘bindend studieadvies’ geen sprake
is; zij kan niet-gemotiveerde studen-
ten niet weigeren. Erg vreemd is dat
niet. Een student met een goede
eindlijst zou bij elke studie een kans
moeten krijgen. Ook zonder motiva-
tie – helaas.
De motivatie, zo zal menig leerling

denken, komt volgend jaar wel. Bij-
gevolg is er geen oprechte motivatie
nodig. Het toegangsbewijs zit al in de
zak.
Het siert de universiteit dat zij zich

druk maakt om de motivatie en stu-
diekeuze van potentiële studenten.
Maar de universiteit ruimt de rom-
mel van middelbare scholen op.
Moet motivatie niet al tijdens de mid-
delbare schooltijd blijken?
Studiekeuze blijft een zaak van de

aankomende student. Maar met in-
tensieve loopbaanbegeleiding kan
men niet vroeg genoeg beginnen. In
3 vwo wordt daarmee begonnen,
maar uit eigen ervaring weet ik dat
de urgentie absent is. Druk het be-
lang van motivatie en de juiste keuze
de leerling op het hart. Het streven
van de universiteit is mooi. Het plan
lijkt mij onuitvoerbaar.

Motivatie voor
studiemoet al
vroeg blijken
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Politici opCuraçao komengoed
wegmet hun cowboygedrag
Een groot deel van de Curaçaose bevolking accepteert de politieke stijl
van omstreden figuren en wil alle banden met Nederland doorsnijden

Douwe Douwes en Karel Frielink
advocaten bij Spigt Dutch Caribbean

Met de komst van het interim-
kabinet-Betrian is de relatieve rust op
Curaçao teruggekeerd. De vraag is
voor hoelang. Op 19 oktober zijn er
verkiezingen. De kans bestaat dat de
MFK van oud-premier Schotte en
Pueblo Soberano, de partij van de
onafhankelijkheidsideoloog Helmin
Wiels, samen een meerderheid ha-
len. Dan komt er mogelijk weer een
kabinet-Schotte en breekt er weder-
om een periode van bestuurlijke on-
rust aan.
De nieuwe ministersploeg, die re-

geringscentrum Fort Amsterdam in
elk geval tot de verkiezingen van 19
oktober moet bewaken, doet er alles
aan om olie te gooien op de golven
die door partijen van de vorige coali-
tie waren opgestuwd.
De Movementu Futuro Kòrsou won

in 2010 vanuit het niets vijf van de
21 zetels in de Staten van Curaçao.
Die vijf zetels waren voldoende om
Schotte’s MFK een duivelspact te la-
ten sluiten met de sociaal-democra-
ten van MAN, en onafhankelijkheids-
partij Pueblo Soberano. Het belang-
rijkste wat de drie partijen bond, was
de gezamenlijke afkeer van de zitten-
de macht op het eiland, gepersonifi-
eerd in de partij PAR. Die staat te
boek als de partij van het ‘oude geld’:
de bankiers, de Nederlandse horeca-
ondernemers, de managers van de
grote overheidsbedrijven. Met name
de MFK, in de persoon van Schotte,
zette alles op alles om eigen mensen
op economische sleutelposities te
krijgen.
Pueblo Soberano bleek intussen

niet erg gelukkig in haar rol van coa-
litiepartner. Binnen twee jaar heeft

Wiels vijf van zijn ministers vervan-
gen – op een totaal van drie posten.
De twee belangrijkste speerpunten
van PS werden niet of slechts met de
grootste moeite verwezenlijkt: een
wet die werkgevers zou verplichten
om minimaal 80 procent werkne-
mers van lokale bodem in dienst te
hebben, en het gratis onderwijs.
Voor gratis onderwijs was geen

geld, maar het kabinet-Schotte heeft
in zijn nadagen de lokale raffinaderij
gedwongen om de benodigde 17,2
miljoen gulden te fourneren, op on-
bekende juridische gronden. De frus-
traties over de niet-ingevulde belof-
ten leidden eerder dit jaar al bijna tot
een kabinetscrisis, waarbij Wiels
Schotte toevoegde dat als het kabinet
zou vallen, de jonge premier direct
in de boeien geslagen zou worden.
PS is ook de partij die de afgelopen

twee jaar de Statenvoorzitter leverde,

Ivar Asjes. Deze politieke gelukszoe-
ker spoelde na een carrière in het be-
stuur van Curaçao uiteindelijk aan
bij Wiels’ PS. Toen Schotte’s kabinet
was gevallen omdat twee parlemen-
tariërs van de coalitie hun partij had-
den verlaten, en de nieuwe meerder-
heid in de Staten stappen zetten om
ook Asjes van zijn functie te onthef-
fen, schortte hij alle vergaderingen
van het parlement op met de mede-
deling dat, nu er verkiezingen aan
zaten te komen, de volksvertegen-
woordigers niet moesten vergaderen,
maar op straat campagne moesten
voeren.
Uiteindelijk lijkt het optreden van

Asjes de gouverneur ertoe te hebben
gebracht om het verzoek van de
nieuwe Statenmeerderheid te hono-
reren om een interimkabinet te in-
stalleren. Schotte weigerde het be-
sluit te erkennen, en sloot zich op in

Fort Amsterdam. De beelden van de
tierende politicus, zijn optreden op
de Venezolaanse televisie waarin hij
over een staatsgreep sprak, en zijn
gebroken belofte om tot de verkie-
zingen het Fort bezet te houden (hij
hield het nog geen 24 uur uit), lijken
zijn aanzien bij de bevolking geen
goed te hebben gedaan. In de politie-
ke cultuur van Curaçao doet een Ca-
limero-optreden van het type ‘zij zijn
groot en ik is klein’ het in het alge-
meen niet erg goed.
De voorsprong die MFK tot voor

een maand in de peilingen had, lijkt
verdwenen. Volgens de laatste cijfers
staat MFK op vier zetels in de peilin-
gen. Het ziet ernaar uit dat PS, on-
danks de mislukte kabinetsdeelna-
me, haar aanhang zonder moeite
vast kan houden. Dat duidt erop dat
een aanzienlijk deel van de Curaçao-
se bevolking niet veel problemen
heeft met de politieke stijl van Wiels
en Asjes – en alle banden met Neder-
land wil doorsnijden.
Voorlopig lijkt het jonge land Cura-

çao er op de valreep in te zijn ge-
slaagd om de allergrootste misstan-
den in het landsbestuur een halt toe
te roepen. Niet voor niets is de be-
langrijkste opdracht die Betrian van
de gouverneur heeft meegekregen
ervoor te zorgen dat de ministers-
ploeg die na de verkiezingen aan-
treedt een serieuze screening zal on-
dergaan. Het zijn hoopvolle berich-
ten na de valse start die Curaçao in
de afgelopen twee jaar als autonoom
land heeft gemaakt.
Maar na 19 oktober kan het speel-

veld er ineens weer heel anders bij
liggen. Bij de komende verkiezingen
staan de meest fundamentele begin-
selen van de democratische rechts-
staat op het spel.

Demissionair premier Schotte (tweede van links) belegt een persconferen-
tie, nadat hij Fort Amsterdam heeft verlaten. FOTO PRINCE VICTOR, ANP


