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DEELTIJDAVONDOPLEIDINGEN

Welkoms
Welkomstwoord
The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt al bijna 30 jaar beroepsopleidingen op
Curaçao/Nederlandse Antillen aan. CDC is een unieke businessschool, die goede studenten
aflevert aan de lokale arbeidsmarkt of aan Hbo - instituten die erkende bachelor – opleidingen
aanbieden zoals The University of the Dutch Caribbean (UDC), hogescholen in Nederland of
universiteiten in de regio/VS.

Het Sbo – onderwijs voldoet aan de wettelijke eisen van de landsverordening van de Curaçao/
Nederlandse Antillen voor het Secundair beroepsonderwijs (SBO) en is erkend door de minister van Onderwijs van Curaçao. Het Sbo – onderwijs is ondergebracht in The College of the
Dutch Caribbean (CDC).
Naast diverse studierichtingen op niveau 3 en 4 met zeer interessante beroepsperspectieven,
proberen wij ook een belangrijk deel van ons curriculum te besteden aan praktijkvorming en
persoonlijkheidsontwikkeling. Vrijwel vanaf de eerste dag wordt de praktijk in de colleges
gebracht door onze praktijkdocenten. Verder bieden wij de Sbo – opleidingen versneld aan.
Goede studenten kunnen daardoor sneller hun gewenste diploma behalen.
Wij werken in kleine groepjes met veel persoonlijke aandacht waardoor er resultaatgericht gewerkt kan worden. Indien je een diploma op Sbo niveau - 4 hebt behaald, kun je doorstromen
naar diverse erkende bacheloropleidingen, die wij aanbieden bij The University of the Dutch
Caribbean (UDC). The University of the Dutch Caribbean (UDC) is inmiddels geaccrediteerd
door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en biedt daarmee de garantie dat
de bacheloropleidingen voldoen aan de Nederlandse kwaliteitsstandaarden. Verder zijn er ook
internationale samenwerkings- en uitwisselingsmogelijkheden.
Voor ons breekt een nieuwe, internationale en dynamische tijd aan, wij hopen dat jij komende
collegejaren deel zal gaan uitmaken van de unieke studentengroep van onze school.
Namens alle docenten en medewerkers van CDC wensen wij je veel studieplezier en een
succesvolle carrière toe.
Drs. R. Thuis
Drs. C. van der Vegt
Directie
Namens de stichting The University and The College of the Dutch Caribbean
The College of the Dutch Caribbean (CDC)
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kenning
Erkenning
The College of the Dutch Caribbean (CDC)
biedt al bijna 30 jaar opleidingen op Sbo
(Mbo) – niveau op Curaçao aan. Deze
opleidingen zijn erkend door de Minister
van Onderwijs & Cultuur van deCuraçao/
Nederlandse Antillen, conform Artikel 53 van
de Landsverordening VO van de Curaçao/
Nederlandse Antillen en volgens de LANDSVERORDENING van de 22ste mei 2008 tot
vaststelling van een regeling met betrekking
tot het Secundair beroepsonderwijs en de
educatie. Als een student een Sbo- opleiding
bij CDC met goed gevolg aflegt, dan ontvangt
de student een door de minister goedgekeurd diploma.
Verder heeft The College of the Dutch Caribbean (CDC) samenwerkingsverbanden met
diverse ROC’s (Mbo– scholen) in Nederland.
De onderwijsprogramma’s en opleidingen
worden voortdurend getoetst op kwaliteit en
aangepast aan veranderende wensen van de
lokale en internationale markt. Dit gebeurt
door een continue interne kwaliteitscontrole
maar ook extern worden toetsen gelegitimeerd door het Expertisecentrum voor
Toetsing en Examinering (ETE).
CDC hecht veel belang aan modernisering en
digitalisering van het onderwijs. Om aan de
eisen van de lokale en internationale markt
te kunnen voldoen, besteden wij naast veel
aandacht aan inspirerende beroepsgerelateerde vakken en digitalisering ook extra
aandacht aan de Nederlandse en Engelse
taal. Sommige vakken worden in het Engels
aangeboden. Dit onderwijsproces voert CDC

uit samen met lokale en Nederlandse onderwijsdeskundigen.

The College of the Dutch Caribbean (CDC)
en Nederland
De Nuffic in Nederland is verantwoordelijk
voor de beoordeling en waardering van diploma’s buiten Nederland. In de Landenmodule van Curaçao worden de opleidingen van
CDC als volgt omschreven (www.nuffic.nl):
Citaat Nuffic website:
"The College of the Dutch Caribbean (CDC)
Het CDC is gevestigd op Curaçao. De opleidingen van dit College zijn aangewezen
(erkend) door de Minister van Onderwijs van
de Nederlandse Antillen conform de Ministeriële Beschikking van 11 oktober 2007. De
onderwijstaal is Nederlands. De opleidingen
worden zowel voltijds als deeltijds aangeboden. De nominale duur van de opleidingen
is 4 jaar. De opleidingen worden afgesloten
met door de minister van Onderwijs van de
Nederlandse Antillen erkende diploma’s.
Het CDC-diploma van het Secundair beroepsonderwijs (Sbo), niveau- 4 geeft in de
Nederlandse Antillen recht op toegang tot
het hoger beroepsonderwijs."

Het niveau van het Sbo - diploma van de
opleiding tot middenkaderfunctionaris is
vergelijkbaar met dat van een Mbo-diploma op kwalificatieniveau 4.
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Financieel Administratief Medewerker (FAM – 3) NEW!
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Allround medewerker IT Systems & Devices (AISD – 3) NEW!
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Bedrijfsadministrateur (AD – 4) NEW!
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Sociaal Pedagogisch Werker (SPW – 3 & 4)
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Medewerker Marketing en Communicatie (MMC – 4) NEW!
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Commercieel medewerker Bank - & Verzekeringswezen (MBV – 4)
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Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality (Toeristisch manager (TM-4))
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Sport – en Bewegingscoördinator (SBC4)
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Software Development (SD – 4) NEW!
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Expert IT systems & Devices (EISD-4) NEW!
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Internationale Handel & Groothandel/International Business Management (IBM4) NEW!

30

Juridisch – Administratief Dienstverlener (Jad 4) (Sociaal Juridisch Medewerker 4) NEW!

33

In - en Doorstroom

34

Doorstroomschema
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DISCLAIMER
The College of the Dutch Caribbean (CDC) doet zijn uiterste best om de informatie in deze brochure zo volledig
mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie onjuist of onvolledig is. De inhoud kan daarom
zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
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Smart Students,
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ewerker
Financieel Administratief Medewerker (FAM – 3)

HET WERK
Als financieel administratief medewerker verzorg je diverse
werkzaamheden op een financiële afdeling van een bedrijf of
instelling. Je komt bijvoorbeeld te werken op een afdeling
debiteuren - en crediteurenadministratie, waar je zelfstandig de financiële bedrijfsgegevens verwerkt. In overleg
met de chef analyseer en controleer je de verschillende
bedrijfsactiviteiten om inzicht te krijgen in het rendement
daarvan. Te denken valt aan de volgende functies: (bedrijfs)administrateur, assistent-accountant, boekhouder
en medewerker belastingen. Gegevens staan centraal: hij
verzamelt, ordent en registreert deze en voert ze in, voor
de meest uiteenlopende financiële doeleinden. Ook beheert
hij de financiële middelen waarover de organisatie snel kan
beschikken, zoals kasgeld. Elke declaratie wordt door hem
gecontroleerd en indien deze correct is betaalbaar gesteld.
Hij houdt de debiteuren-en crediteurenadministratie bij,
maakt het grootboek op en stelt de kolommenbalans en de
winst- en verliesrekening op.
BEROEPSEISEN
Voor het uitoefenen van het beroep financieel administratief
medewerker staan de volgende vereisten centraal:
• nauwkeurig en zorgvuldig
• een dienstverlenende instelling
• goede contactuele en communicatieve vaardigheden
• niet bang zijn voor cijfers en computers
• kennis van en vaardigheid in het gebruik van boekhoud-,
spreadsheet-, database-en tekstverwerkingspakketten
• zelfstandig, nauwkeurig en onder tijdsdruk kunnen werken
• cijfermatig inzicht
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in
praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens)
afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle
deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten

zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch
Caribbean (CDC) biedt deze niveau - 3 opleiding versneld
aan, zodat je in twee collegejaren kunt slagen voor het
diploma Financieel administratief medewerker - 3. De
opleiding Financieel administratief medewerker – 3 werd
voorheen Boekhoudkundig medewerker – 3 genoemd.
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding Niveau 3 in
2 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

DEELKWALIFICATIES O.A.:
• Bedrijfsoriëntatie 3
• Alg. maatschappelijke kwalificaties 3
• ICT- gebruik 3
• Zakelijke communicatie Nederlands 3
• Zakelijke communicatie Engels 3
• Bedrijfseconomische Beroepsvorming kosten 3
• Financieel administratieve beroepsvorming 3
• Bedrijfseconomische Beroepsvorming financiering 3
• Commerciële beroepsvorming 3
• Goederenstroombesturing 3
• Inkopen / bestellen 3
VERVOLGOPLEIDING:
Het diploma Financieel administratief medewerker geeft toegang tot de opleiding Bedrijfsadministrateur op niveau 4 bij The College of the
Dutch Caribbean (CDC).
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 2 jaar

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.
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Allroun
Allround medewerker IT Systems & Devices (AISD – 3)

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 3
• Alg. maatschappelijke kwalificaties 3
• ICT- gebruik 3
• Zakelijke communicatie Nederlands 3
• Zakelijke communicatie Engels 3
• Werkveldoriëntatie 3
• ICT - gebruik 3
• Installatie hardware 3
• Installatie software 3
• Onderhoud en beheer informatiesystemen 3
• Oriëntatie op de Informatieanalyse 3
VERVOLGOPLEIDING:
Het diploma Allround medewerker IT Systems
& Devices – 3 geeft toegang tot de opleiding op
niveau 4, te weten Expert IT systems & Devices
bij The College of the Dutch Caribbean (CDC).
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 2 jaar

HET WERK
Bij de opleiding Allround Medewerker IT Systems and Devices (AISD – 3) leer je moderne IT-systemen beheren, zoals
netwerken, computers, telefoons en slimme apparaten in
het Internet of Things (IoT). Je leert ook hoe je IT-problemen
herkent, nauwkeurig registreert en oplost. Hiervoor gebruiken we in de opleiding software die ook in het bedrijfsleven gebruikt wordt. Je leert hoe computers en netwerken
werken zodat jij ze kunt installeren, configureren en als
er problemen [mee] zijn, je deze kunt oplossen. Je krijgt
hiervoor lessen en trainingen, gecombineerd met praktijkopdrachten. In verschillende praktijkopdrachten ontwikkel je
kennis en vaardigheden om kleine en grote netwerken in te
richten, zodat iedere medewerker veilig gebruik kan maken
van internet en andere moderne voorzieningen die goed
beveiligd zijn. Medewerkers willen met hun eigen telefoon
op het wifi-netwerk om bij bedrijfsapplicaties te kunnen. Als
gasten gebruik maken van het wifi-netwerk, zorg jij ervoor
dat ze niet op het bedrijfsnetwerk komen. Netwerkbeveiliging (Security) is een belangrijk onderdeel van de opleiding.
IT-toepassingen worden steeds complexer en geen bedrijf
kan meer functioneren zonder een betrouwbaar netwerk.
BEROEPSEISEN
Voor het uitoefenen van het beroep Allround medewerker
IT Systems & Devices staan de volgende vereisten centraal:
• goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal
• goede communicatieve vaardigheden
• kunnen functioneren in teamverband
• accuratesse en flexibiliteit
• zelfstandigheid en planmatig kunnen werken
• analytisch en conceptueel denkvermogen
• pragmatisch en resultaatgerichte houding
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in
praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens)
afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle
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deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten
zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch
Caribbean (CDC) biedt deze niveau - 3 opleiding versneld
aan, zodat je in twee collegejaren kunt slagen voor het
diploma Allround Medewerker IT Systems and Devices
(AISD – 3).
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding Niveau 3 in
2 collegejaren
• Moderne IT - concepten (Virtual Realty, Security, Cloud)
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.

strateur
Bedrijfsadministrateur (AD – 4)

HET WERK
Met de middenkaderopleiding Bedrijfsadministrateur (BA
– 4) kun je het diploma van Administrateur en boekhouder
behalen en kun je zelfstandig een financiële administratie
voeren. Je houdt de financiële verplichtingen van afnemers
en bedrijven bij en je kunt het bedrijf inzicht verschaffen
in haar financiële positie door het maken van bijvoorbeeld
jaarverslagen of managementverslagen. Je werkt op de
financiële administratie van een bedrijf. Daar doen ze alles
wat met geld te maken heeft. Met speciale computerprogramma’s voer je de juiste gegevens in en houd je bij van
wie het bedrijf nog geld krijgt en aan wie geld betaald moet
worden. Dat heet de debiteuren- en crediteurenadministratie. Ook maak je iedere maand de balans en winst- en
verliesrekening op. Zo kun je precies zien hoe het met de financiën van het bedrijf gaat. Daarna stel je de belastingaangifte op voor de omzetbelasting. Je maakt ook overzichten
en rapporten voor de bedrijfsleiding
BEROEPSEISEN
Voor het uitoefenen van het beroep Bedrijfsadministratreur
staan de volgende vereisten centraal:
• nauwkeurig en zorgvuldig
• een dienstverlenende instelling
• goede contactuele en commicatieve vaardigheden
• bijdrage kunnen leveren aan de opzet van de financiële
administratie
• kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen
• flexibiliteit en zelfstandigheid
• planmatig kunnen werken
• analytisch en conceptueel denkvermogen
• pragmatisch en resultaatgerichte houding
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in
praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens)
afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle
deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten

zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch
Caribbean (CDC) biedt deze niveau - 4 opleiding versneld
aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma Bedrijfsadministrateur - 4. De opleiding Bedrijfsadministrateur – 4 werd voorheen Administrateur – 4 genoemd.
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding Niveau 4 in 3 collegejaren
• Officieel erkend sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• ICT - gebruik 3
• Bedrijfseconomisch beheer 4
• Financieel administratief beheer 4
• Bedrijfseconomische beroeps- vorming-kosten 3
• Fiscaal administratief beheer 4
• Leidinggeven 4
VERVOLGOPLEIDINGEN:
Het diploma Bedrijfsadministrateur geeft
formeel toegang tot het Hbo. Je kunt als
vervolgopleiding o.a. kiezen voor: Bachelor
of Business Administration (BBA), Accountancy,
Bedrijfseconomie, Management, Economie &
Recht, Small Business & Retail management,
Bank- en Verzekeringsmanagement bij The
University of the Dutch Caribbean (UDC).
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar.

VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.
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Sociaal
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW – 3 & 4)
(Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - 4 / Maatschappelijke Zorg – 4)

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• Algemeen maatschappelijke kwalificatie 3
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• ICT - gebruik 3
• Methodische & Sociale vaardigheden 3/4
• Organisatorische vaardigheden 3/4
• Professionaliteit en kwaliteitszorg 3
• Differentiatie mogelijkheden:
- Kinderopvang
- Gehandicaptenzorg
- Activiteitenbegeleiding
- Kind- en Jeugdwelzijn
VERVOLGOPLEIDINGEN:
Het diploma Sociaal Pedagogisch Werker – 4
geeft formeel toegang tot het Hbo. Je kunt
als vervolgopleiding o.a. kiezen voor: Sociaal
Juridische Dienstverlening bij The University
of the Dutch Caribbean (UDC), Culturele
Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk
Werk & Dienstverlening, Pedagogische
Academie, Lerarenopleiding, Sociaal
Pedagogische Hulpverlening.
AANVANG:
augustus
DUUR:
SPW – 3: de opleiding duurt 2 jaar
SPW – 4: de opleiding duurt 3 jaar.
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HET WERK
De opleiding Sociaal Pedagogisch werker bereid je voor
op beroepen waarbij welzijn en zorg centraal staan. De
Sbo - opleiding Sociaal Pedagogisch werker leidt op tot
verschillende functies, waaronder medewerker in jeugd- of
jongerenwerk, ouderenwerk of in de gehandicaptenzorg. De
sociaal pedagogisch werker geeft hulp en begeleiding aan
kinderen van nul tot (jong) volwassenen in een breed scala
aan vakterreinen rondom opvoedingssituaties. De SPW’er
is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van
pedagogische begeleiding. Je wordt breed opgeleid, zodat je
in uiteenlopende situaties kunt werken. Op de vakopleiding
Sociaal Pedagogisch Werker leer je alles wat je voor dit
werk moet kunnen en weten.
BEROEPSEISEN
• Vaardigheid op het gebied van opvang en opvoeden van
kinderen
• Communicatieve en contactuele vaardigheden t.a.v. kinderen, ouders en collega’s
• In kunnen gaan op vragen van de betrokkenen (kinderen
en ouders)
• Oplossingsgericht kunnen werken
• Samenwerkingsrelaties kunnen opbouwen/onderhouden
met collega’s
• Kwaliteitsgericht en professioneel werken
• Bedenken en uitvoeren van creatieve activiteiten
• Advies geven
• Beslissingen nemen en uitvoeren
• Samenwerken
• Leidinggeven en coördineren
• Opstellen van een plan van aanpak
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in
praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens)
afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle
deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je een diploma. The College of the Dutch
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Caribbean biedt deze opleidingen aan op niveau – 3 en niveau – 4. Hierdoor kun je in twee of drie collegejaren slagen
voor het diploma Sociaal Pedagogisch werker - 3 of Sociaal
Pedagogisch Werker - 4. De opleiding Sociaal Pedagogisch
werker is gelijk aan de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker / Maatschappelijke zorg.
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren en Niveau 3 in 2 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.

unicatie
Medewerker Marketing en Communicatie (MMC – 4)

HET WERK
Een commercieel medewerker marketing en communicatie
is werkzaam in grote en middelgrote bedrijven en draagt
de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van marketing
- en communicatieplannen en het opzetten en uitvoeren van
marktonderzoek. Daarnaast verzorg je de planning en coördinatie van voorlichtings - en promotionele activiteiten.
Je brengt de producten/diensten van een bedrijf of organisatie onder de aandacht. Je zet ze dus in de markt. Dat doe
je bij een bedrijf of instelling, op de afdeling verkoop, marketing of communicatie. Je bedenkt acties en voert die uit, je
werkt mee aan beurzen en andere evenementen en je kunt
zelfstandig een marktonderzoek doen. Ook houd je je bezig
met reclame en het geven van presentaties en voorlichtingen. Daarbij bewaak je de huisstijl van de organisatie.
Wil je van marketing en communicatie je beroep maken? Wil
je je eigen bedrijf opstarten of het bedrijf waarvoor jij werkt
in de spotlights zetten? Dan is dit de opleiding die je zoekt.
BEROEPSEISEN
• initiatiefrijk gedrag
• groot verantwoordelijkheidsgevoel
• voldoende leidinggevende capaciteiten
• inzet en enthousiasme
• creatief en inspirerend
• een ondernemende en commerciële instelling
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in
praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens)
afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle
deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten
zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch
Caribbean (CDC) biedt deze niveau - 4 opleiding versneld
aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma (Commercieel) Medewerker Marketing en Communicatie
- 4. De opleiding Medewerker Marketing en Communicatie
– 4 werd voorheen Commercieel medewerker Marketing en
Communicatie - 4.

AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• ICT - gebruik 3
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• Bedrijfseconomische beroepsvorming –
kosten 3
• Bedrijfseconomische beroepsvorming –
financiering 3
• Marketingplanning 4
• Marktverkenning 4
• Pers en PR 4
• Reclame en promotie 4
• E- business
VERVOLGOPLEIDINGEN:
Het diploma Medewerker Marketing en
Communicatie - 4 geeft formeel toegang
tot het Hbo. Je kunt als vervolgopleiding
o.a. kiezen voor: Bachelor of Business
Administration, Commerciële Economie,
Small Business & Retail management, Bank
- & Verzekeringsmanagement, Management,
Economie & Recht, International Business,
International Communication Management bij
The University of the Dutch Caribbean (UDC)
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar
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Commerc
Commercieel medewerker
Bank - & Verzekeringswezen (MBV – 4)

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• ICT - gebruik 3
• Inleiding bank - en verzekeringswezen 4
• Betalingsverkeer 4
• Sparen en beleggen 4
• Particuliere verzekeringen 4
• Zakelijke kredieten 4
• Bedrijfsverzekeringen en commerciële bedrijfsvoering 4
• Algemene juridische beroepsvorming 4 (op
lijn brengen met de andere opleidingen)
VERVOLGOPLEIDINGEN:
Het diploma Commercieel Medewerker Bank
– en Verzekeringswezen – 4 geeft formeel
toegang tot het Hbo. Je kunt als vervolgopleiding o.a. kiezen voor: Bachelor of Business
Administration, Bank - & Verzekeringswezen,
Commerciële Economie, Small Business &
Retail management, Management, Economie
& Recht, International Business, International
Communication Management bij The University
of the Dutch Caribbean (UDC).
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar
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HET WERK
Met dit diploma kun je in de financiële dienstverlening op
Curaçao als commercieel medewerker aan de slag bij bedrijven zoals banken, assurantiebedrijven, makelaars, hypotheekbanken, maar ook in de E-commerce en E-business!
De functies die je uitoefent zijn bijvoorbeeld hypotheekadviseur, accountmanager, assurantietussenpersoon of medewerker op een makelaarskantoor. Heb je altijd al willen
werken bij een bank? Word dan een adviseur bancaire
diensten. Je adviseert particuliere klanten over bankrekeningen, spaarvormen, kredieten, leningen en schadeverzekeringen. En natuurlijk zorg je ervoor dat je deze producten
ook verkoopt. Je hebt een drukke, veelzijdige baan waarin
een tevreden klant centraal staat. Je kunt ook gaan werken
in de binnendienst bij een assurantietussenpersoon of bij
aanverwante bedrijven in de financiële dienstverlening.
BEROEPSEISEN
• commercieel en communicatief
• klantgericht
• niet bang zijn voor cijfers en computers
• met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan
• goed kunnen/willen samenwerken
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en
in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens)
afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle
deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten
zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch
Caribbean (CDC) biedt deze niveau - 4 opleiding versneld
aan, zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het
diploma Commercieel Medewerker Bank – en Verzekeringswezen - 4. Deze opleiding is gelijk aan de opleiding Klantmedewerker Bancaire Diensten – 4.
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AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.

unicatie
Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality
(Toeristisch manager (TM-4))

HET WERK
Wil jij in de bruisende wereld van het toerisme of de hotellerie werken? Begin je carrière dan met de opleiding Zelfstandig Medewerker Travel & Hospitality – 4. Op Curaçao komen
steeds meer hotels en toeristische projecten. Deze sector
heeft goede mensen nodig. Als zelfstandig medewerker Travel & Hospitality adviseer je klanten en ontvang je gasten.
Jij laat mensen genieten van hun vrije tijd. Dit doe je samen
met je team. Je geeft advies en je verkoopt producten. Als
je bij een reisbureau werkt, verkoop je reizen. Bij een hotel
verkoop je juist uitstapjes. Dat betekent dat je goed moet
luisteren. En je stelt vragen om te achterhalen wat precies
de wensen van je klanten zijn. Als leidinggevende travel
& hospitality heb je meer verantwoordelijkheden. Jij moet
zorgen dat alles goed gaat. Je let op de geldzaken. En je
zorgt voor goed personeel. Bovendien verzin jij acties om
jouw bedrijf onder de aandacht te brengen. Werkgevers verwachten van jou dat je enthousiast en gastvrij bent. Je kunt
goed met mensen omgaan en je ziet er verzorgd en netjes
uit. Je hebt talent voor verkopen, werkt nauwkeurig en bent
gedreven om resultaten te behalen. Daarnaast volg je alle
trends en ontwikkelingen in de branche. Zo weet jij precies
waar je gasten of klanten behoefte aan hebben.
BEROEPSEISEN
• commercieel en communicatief
• klantgericht
• toeristische producten en diensten maken en promoten
• Gasten ontvangen
• Gasten informeren
• Verkopen van producten en diensten
• Klachten afhandelen
• Contacten onderhouden
• Administratie en verkoop
• Spreken van vreemde talen
• Werken in een internationale omgeving en omgaan met
culturele verschillen
• Toepassen van de theorie in de praktijk
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende
deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen.
Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges),
zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden

toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal
onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv),
voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma. The
College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau
- 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren
kunt slagen voor het diploma Middenkader functionaris
Toeristische Informatie & Reizen – 4. Deze opleiding is
gelijk aan de opleiding Zelfstandig medewerker Travel &
Hospitality – 4.
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• ICT - gebruik 3
• Administratie en Beheer 4
• Andere taal toerisme 1, 2 en 3
• (Nederlands, Engels en Spaans)
• Basismanagement 4
• Reisbegeleiding, gids en hostess
• Touroperating 4
• Klanten en gasten adviseren 4
• Ondernemingsplan 4
• Reizen 4
• Toeristische activiteiten 4
VERVOLGOPLEIDINGEN:
Je kunt na het behalen van je diploma verder studeren voor o.a. de Bacheloropleiding
Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie
(CE), International Business (IB), International
Communication Management (ICM) bij The
University of the Dutch Caribbean (UDC).
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.
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Sport-en
Sport – en Bewegingscoördinator (SBC4)

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• ICT - gebruik 3
• Les- en Leidinggeven 4
• Training & Coaching 4
• Basisvaardigheden sport –
• en bewegingsactiviteiten 3
• Sociale vaardigheden / sport en gedrag 4
• Sport & Maatschappij 3
• Sportstimulering en recreatie 4
• Organiseren van sportevenementen 4
VERVOLGOPLEIDINGEN:
Je kunt na het behalen van je diploma verder
studeren voor o.a. de Bacheloropleiding Sport
Management en Ondernemen (SMO), Commerciële Economie (CE), International Business (IB),
International Communication Management (ICM)
bij The University of the Dutch Caribbean (UDC)
of je vervolg je studie bij bijv. hbo Fysiotherapie,
Leraar Lichamelijke Opvoeding, Ergotherapie of
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar
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HET WERK
Sport en lichaamsbeweging is voor iedereen van groot
belang, het hoort bij de mens als eten en drinken. Het is
gezond en draagt bij aan het onderhouden van sociale contacten. Wij bieden jou de mogelijkheid om van jouw passie
ook je beroep te maken. Als Sport- en Bewegingscoördinator zijn de mogelijkheden eindeloos. Je kunt als middenkaderfunctionaris onder andere aan de slag bij de sportclubs,
fitnesscentra, maar ook bij scholen, overheidsinstanties
(bijv. FDDK), gehandicapten – en ouderenzorg, de politie,
sportorganisaties of als sport en activiteitencoördinator bij
hotels. Ben je een sportfanaat en is stilzitten niets voor jou?
Wil je graag met mensen werken en vind je het leuk om activiteiten te organiseren? Durf je leiding te geven, ben je een
organisator en zit je vol met ideeën? Dan is een toekomst in
het werkveld van sport en bewegen echt iets voor jou. De
opleiding Sport- en bewegingscoördinator leidt je op voor
een baan of eigen bedrijf in de sport en bewegingsbranche
en/of op een hbo vervolgstudie.
BEROEPSEISEN
• sportief en houden van een uitdaging
• een dienstverlenende instelling hebben
• goede contactuele vaardigheden hebben
• kunnen stimuleren en coördineren
• leidinggeven
• coachen en motiveren
• organiseren en samenwerken
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en
in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens)
afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten
zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau - 4 opleiding versneld aan,
zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma
Sport – en Bewegingscoördinator - 4.
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AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.

lopment
Software Development (SD – 4)

HET WERK
Als software developer kun je gaan werken in vrijwel alle
sectoren van de economie, zoals de brede ICT-sector,
game-industrie, de creatieve sector, de logistieke sector, de
transportbranche, de maakindustrie, de zorg, de overheod en nog veel meer. In verschillende praktijkopdrachten
ontwikkel je kennis en vaardigheden om kleine en grote
netwerken in te richten, zodat iedere medewerker veilig
gebruik kan maken van internet en andere moderne voorzieningen die goed beveiligd zijn. Als software developer
ontwikkel je voornamelijk zelfstandig (onderdelen van) software, programma's of websites. Jij zorgt ervoor dat ze werken. Het gaat niet alleen om het maken van nieuwe dingen.
Je zorgt er ook voor dat bestaande software blijft werken.
Je leert in de opleiding ook hoe je goed kunt doorvragen
wat de klant (eigenlijk) nodig heeft. Heb je de wensen goed
op een rij dan kan het ontwerpen en ontwikkelen gaan beginnen. Is de applicatie klaar? Dan help je, na het uitvoerig
testen van de software, ook mee aan de invoering ervan.
BEROEPSEISEN
Voor het uitoefenen van het beroep Software Developer
staan de volgende vereisten centraal:
• goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal
• goede communicatieve vaardigheden
• kunnen functioneren in teamverband
• accuratesse en flexibiliteit
• zelfstandigheid en planmatig kunnen werken
• analytisch en conceptueel denkvermogen
• pragmatisch en resultaatgerichte houding
• gevoel hebben voor techniek en nieuwe media
• een technisch inzicht en kennis van systemen, hardware,
en software
• creatief in het bedenken van technische oplossingen
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en in
praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens)

afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle
deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten
zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch
Caribbean (CDC) biedt deze niveau - 3 opleiding versneld
aan, zodat je in twee collegejaren kunt slagen voor het
diploma Software Development (SD – 4).
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren
• Moderne IT - concepten (Security, Programmeren,
• Virtual Realty, Security, Cloud)
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.
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DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 3
• Alg. maatschappelijke kwalificaties 3
• ICT- gebruik 3
• Zakelijke communicatie Nederlands 3
• Zakelijke communicatie Engels 3
• Werkveldoriëntatie 3
• ICT - gebruik 3
• Installatie software 4
• Oriëntatie op de Informatieanalyse 3
• Ontwerpen van software 4
• Realiseren van software (onderdelen) 4
• Testen van software 4
• Security 4
• Programeertechnieken 4
• Databasetechnieken 4
VERVOLGOPLEIDINGEN:
Je kunt na het behalen van je diploma verder
studeren voor o.a. de Bacheloropleidingen
Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie
(CE), International Business (IB), International
Communication management (ICM) bij
The University of the Dutch Caribbean (UDC).
Of je kunt verder studeren aan de opleidingen
Bedrijfskundige Informatica, Interactieve Media
/ Visual effects, Informatica of Technische Informatica bij Nederlandse hogescholen.
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar
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Expert I
Expert IT systems & Devices (EISD-4)

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• ICT - gebruik 3
• Werkveldoriëntatie 4
• Installatie hardware 3
• Installatie software 4
• Onderhoud en beheer informatiesystemen 4
• Oriëntatie op de Informatieanalyse 4
VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma verder
studeren voor o.a. de Bacheloropleidingen
Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie
(CE), International Business (IB), International
Communication management (ICM) bij
The University of the Dutch Caribbean (UDC).
Of je kunt verder studeren aan de opleidingen
Bedrijfskundige Informatica, Informatica of
Technische Informatica bij Nederlandse hogescholen.
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar

HET WERK
De Expert IT Systems & Devices richt zich primair op het
onderhoud, het beheer en de beveiliging van kleine tot
middelgrote hybride netwerken. Daartoe gebruikt hij allerlei
protocollen, besturings - en toepassingssoftware. Zelfstandig of in een team bewaakt hij en adviseert hij over het
(lokale) netwerk, inclusief intra - en internet. Ook adviseert
hij het management en ondersteunt hij de gebruikers. Om
optimaal te kunnen functioneren is het voor de netwerkbeheerder van essentieel belang om goed op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Met
name de kennis van hardware, (applicatie)software en
de administratieve organisatie liggen ten grondslag aan
de maatregelen die hij/zij aan anderen oplegt. De hiërarchische verantwoordelijkheid beperkt zich tot de diverse
geautomatiseerde systemen. Doordat de werkzaamheden
op de diverse gebieden plaatsvinden is doorstroom naar
een grotere organisatie met specialisatie in één van deze
gebieden goed mogelijk. Op Curaçao is in middel en grote
bedrijven een grote behoefte aan goede IT’ers.
BEROEPSEISEN
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de
Nederlandse taal
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het
Engelse vakjargon.
• Goede communicatieve vaardigheden
• Kunnen functioneren in teamverband
• Accuratesse
• Flexibiliteit
• Zelfstandigheid
• Planmatig kunnen werken
• Analytisch en conceptueel denkvermogen
• Pragmatisch en resultaatgerichte houding
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een
module tijdens contacturen (colleges), zelfstudie-uren en
in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (examens)
afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten
zijn, ontvang je het diploma. The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau - 4 opleiding versneld aan,
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zodat je in drie collegejaren kunt slagen voor het diploma
Expert IT Systems & Devices – 4 (voorheen Netwerkbeheerder - 4 / ICT - beheerder – 4).
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.

agement
Internationale Handel & Groothandel /
International Business Management (IBM4)

HET WERK
International Business Management (IBM) bereidt je voor
op een internationale carrière in de meest uiteenlopende
sectoren. Het draait in de wereld om handel. Internationale contacten leggen en kansen zien, of ze zelf creëren.
International Business Management brengt je een stap
dichterbij internationaal succes. Na de opleiding International Business Management is de wereld je werkveld. Ben jij
geïnteresseerd in internationale handel en vind je het interessant om alles te weten te komen over import en export?
Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Deze opleiding is
vrijwel helemaal in het Engels. In de internationale handel
draait alles om de distributie van goederen. Je moet kunnen
inschatten wat de behoefte aan producten is (en andersom)
en wat voor interessants er zoalin binnen- en buitenland
te koop is. Ook moet je goed op de hoogte zijn van wisselkoersen, douaneregelingen, transportmogelijkheden enz.
Je bent al met al breed inzetbaar in diverse uitvoerende en
organiserende functies. Tijdens de IBM - opleiding maak je
kennis met inkoop en verkoop, internationale samenwerking, financiering en (internationaal) transport
BEROEPSEISEN
• Werkt graag samen met anderen;
• Gemakkelijk in de omgang;
• Uitstekend organiseren;
• Vooruitdenkend en pro-actief;
• Goed schriftelijk formuleren;
• Een alles doener;
• Een goede prater en luisteraar;
• Nauwkeurig;
• Beschikt over improvisatievermogen;
• Dienstverlenende instelling;
• Integer werken en handelen;
• Complexere klant-, product- en marktinformatie in het
Engels lezen
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende
deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen.
Je werkt aan een module tijdens contacturen (colleges),
zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden
toetsen (examens) afgelegd voor een bepaald aantal

onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv),
voldoende afgesloten zijn, ontvang je het diploma.
The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze niveau
- 4 opleiding versneld aan, zodat je in drie collegejaren
kunt slagen voor het diploma Internationale Handel &
Groothandel / International Business Management (IBM4).
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
• Stage in het buitenland
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend
onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• ICT - gebruik 3
• Internationaal II: werken in het buitenland
• Ondernemend gedrag
• Ondernemend vakmanschap
• Ondernemerschap mbo
• Online marketing en het toepassen van
e-commerce
• Oriëntatie op ondernemerschap
VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma verder
studeren voor o.a. de Bacheloropleiding
International Business (IB), International
Communication management (ICM), Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie (CE) bij
The University of the Dutch Caribbean (UDC).
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Verder wordt ook gekeken naar het niveau van het
Engels.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.
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Juridisc
Juridisch – Administratief Dienstverlener (Jad 4)
(Sociaal Juridisch Medewerker 4)

DEELKWALIFICATIES (O.A.):
• Bedrijfsoriëntatie 4
• Zakelijke communicatie Nederlands 4
• Zakelijke communicatie Engels 4
• Algemeen maatschappelijke kwalificatie 3
• ICT - gebruik 3
• Algemeen juridische beroepsvorming 4
• Bestuurlijke en juridische beroepsvorming 4
• Methodische beroepsvorming 3
• Sociale voorzieningen 4
VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma verder
studeren voor o.a. de Bacheloropleiding HBO
- Rechten (HBR), Sociaal Juridische Diensverlening (SJD), Commerciële Economie (CE),
Management Economie & Recht (MER), International Business (IB) of International Communication Management (ICM) bij The University of
the Dutch Caribbean (UDC).
AANVANG:
augustus
DUUR:
De opleiding duurt 3 jaar

HET WERK
Als juridisch-administratief dienstverlener hebt je veel contact met cliënten. Het geven van voorlichting en informatie
op juridisch gebied behoort zeker tot jouw werkzaamheden. Je zult ook administratieve taken verrichten, zoals
het (schriftelijk) vastleggen van afspraken, het aanleggen
en bijhouden van dossiers, en het organiseren van bijeenkomsten. Als juridisch-administratief dienstverlener ben je
verantwoordelijk voor je eigen takenpakket. Je voert een
deel van de juridisch-administratieve taken zelfstandig uit.
Je ondersteunt de leidinggevende en/of de afdeling.
Als juridisch-administratief dienstverlener bereidt je voor
op beroepen waarbij het uitleggen en uitvoeren van wetten,
verordeningen en procedures centraal staat. De richting
juridisch biedt een breed opleidingspakket met zwaartepunten op de gebieden: sociale zekerheid, arbeidsvoorziening,
personeelswerk en openbaar bestuur. Je kunt een mooie
carrière starten bij bijv. notariskantoren, advocatenkantoren, incassobureaus, makelaars, schuldhulpverlening, of de
juridische afdeling van de overheid van Curaçao.
BEROEPSEISEN
• een dienstverlenende instelling hebben
• goede contactuele vaardigheden hebben
• goed kunnen organiseren en plannen
• representatief zijn
• houden van recht en juridische zaken
• goede taalvaardigheid
• zelfstandig werken
• nauwkeurig werken
• stressbestendig zijn
• zaken willen uitzoeken
OPLEIDING
De beroepsopleiding bestaat uit verschillende
deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen.
Je werkt aan een module tijdens contacturen (lesuren),
zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden
toetsen (tentamens) afgelegd voor een bepaald aantal
onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage
(bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je een diploma.
The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt deze
opleiding versneld aan op niveau – 4. Hierdoor kun je
in drie collegejaren slagen voor het diploma
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Juridisch – Administratief Dienstverlener – 4 (voorheen
Sociaal Juridisch Medewerker – 4).
AANTREKKELIJK
• Versnelde Sbo (Mbo) - opleiding
• Niveau 4 in 3 collegejaren
• Officieel erkend Sbo - diploma
• Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
• Kleine groepen
• Studiefinanciering (SSC)
• Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
• Studentenactiviteiten
VOOROPLEIDING
De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk
niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:
A. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo /
Bvo), doorstudeervariant,
B. een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van
een school voor voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
C. een ander bij ministeriële beschikking met algemene
werking aangewezen diploma of bewijsstuk.
Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
VRIJSTELLING(EN)
Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde
deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de
Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.

rstroom
In - en Doorstroom
The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt op sbo – opleidingen aan conform Landsverordening van 22 mei 2008 met
betrekking tot het secundair beroepsonderwijs en educatie. The College of the Dutch Caribbean (CDC) en The University of
the Dutch Caribbean (UDC) werken samen met diverse mbo – instellingen (ROC’s) en met hogescholen en universiteiten in
Nederland en de regio’s.
DOORSTROOM NAAR NEDERLAND
Er zijn studenten die na hun studie bij CDC / UDC willen
doorstuderen in Nederland of die tussentijds de overstap
naar een Nederlandse onderwijsinstelling willen maken.
Wij willen hierbij graag wijzen op een aantal zaken:

DOORSTROOM NAAR CURAÇAO
Er zijn studenten die na hun studie bij CDC / UDC willen
door studeren op Curaçao of die tussentijds de overstap
naar een andere Curaçaose onderwijsinstelling willen maken. Wij willen hierbij graag wijzen op een aantal zaken:

• Doorstroom naar mbo – of hbo – instellingen in Nederland
is afhankelijk van het toelatingsbeleid van de desbetreffende onderwijsinstelling;
• Doorstroom naar mbo – of hbo – instellingen in Nederland dient te geschieden in dezelfde studierichting; een
andere studierichting kan tot instroomproblemen leiden;
• Voor doorstroom naar een mbo – of hbo – instelling in
Nederland is het altijd wenselijk dat de student contact
opneemt met de decaan van CDC / UDC, opdat de decaan
de student bij deze doorstroom kan begeleiden;
• Studenten die ervoor kiezenom de doorstroom naar
Nederland zelf te organiseren, kunnen zich achteraf niet
meer beroepen op de service van CDC / UDC;
• Studenten die tussentijds doorstromen naar mbo – of
hbo – instellingen in Nederland dienen dit ook te doen via
de decaan van CDC / UDC om de toelating beter te laten
verlopen;
• Studenten die bij CDC een sbo – opleiding volgen dienen
zich ervan bewust te zijn van het feit dat de structuur van
de Nederlandse mbo – opleidingen anders is. Het sbo –
onderwijs op Curaçao is gebaseerd op Eindtermonderwijs,
• terwijl het mbo – onderwijs in Nederland steeds vaker
gebaseerd is op Competentieonderwijs. Dit kan een tussentijdse instroom gecompliceerder maken. Het verlenen
van mogelijke vrijstellingen is daardoor soms ingewikkeld of zelfs onmogelijk;
• The College of the Dutch Caribbean (CDC) en The University of the Dutch Caribbean (UDC) kunnen nooit een
naadloze doorstroom naar mbo – of hbo – onderwijsinstellingen in Nederland garanderen.

• Doorstroom naar sbo – of hbo – instellingen op Curaçao is
afhankelijk van het toelatingsbeleid van de desbetref- fende onderwijsinstelling;
• Doorstroom naar sbo – of hbo – instellingen op Curaçao
dient te geschieden in dezelfde studierichting; een andere
studierichting kan tot instroomproblemen leiden;
• Voor doorstroom naar een sbo – of hbo – instelling op
Curaçao is het altijd wenselijk dat de student contact
opneemt met de decaan van CDC / UDC, opdat de decaan
de student bij deze doorstroom kan begeleiden;
• Studenten die ervoor kiezen om de doorstroom op Curaçao zelf te organiseren, kunnen zich achteraf niet meer
beroepen op de service van CDC / UDC;
• Studenten die tussentijds doorstromen naar sbo – of
hbo – instellingen op Curaçao dienen dit ook te doen via
de decaan van CDC / UDC om de toelating beter te laten
verlopen;
• Studenten die bij CDC een sbo – opleiding volgen dienen
zich ervan bewust te zijn van het feit dat de structuur van
andere Antilliaanse sbo – onderwijsinstellingen anders
kan zijn. Dit kan een tussentijdse instroom gecompliceerder maken. Het verlenen van mogelijke vrijstellingen
is daardoor soms ingewikkeld of zelfs onmogelijk;
• The College of the Dutch Caribbean (CDC) en The University of the Dutch Caribbean (UDC) kunnen nooit een
naadloze doorstroom naar sbo – of hbo – onderwijsinstellingen op Curaçao garanderen.
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BEROEPSVELD

SBO NIVEAU - 3

SBO NIVEAU - 4

Financieel
Administratief
Accountancy

Financieel Administratief
Medewerker - 3

Bedrijfsadministrateur - 4

Sociaal
Juridisch

Sociaal Pedagogisch
Werker - 3

Sociaal Pedagogisch
Werker - 4
Sociaal Juridisch
Medewerker - 4

BACHELOR / HBO

(BBA) Bedrijfseconomie (BE)
(BBA) Fiscale Economie (FE)
(BBA) Accountancy (AC)

(BB.L.) HBO - Rechten (HBR)
(BB.L.) Sociaal Juridisch Dienstverlening (SJD)
(BBA) Management, Economie en Recht (MER)

BEROEPSVELD

SBO NIVEAU - 3

SBO NIVEAU - 4

IT/Netwerk

Allroundmedewerker IT
Sytems and Devices - 3

ICT - beheerder - 4
Netwerkbeheerder - 4
Expert IT Systems & Devices - 4
Software Development - 4

BEROEPSVELD

SBO NIVEAU - 4

BACHELOR / HBO

Bedrijfsadministrateur - 4
International Business

International Business
Management - 4

(IB) International Business

Bank & Verzekeringen

Commercieel Medewerker
Bank- & Verzekeringswezen- 4

(BBA) Bank - & Verzekeringswezen (BV)
(IB) International Business

Marketing
Communicatie
PR
Ondernemerschap
Business

(Commercieel)
Medewerker Marketing
& Communicatie - 4

(BBA) Commerciele Economie (CE)
(BBA) Management, Economie & Recht (MER)
(BBA) Small Business & Retail management (SBR)
(ICM) International Communication Management

Toerisme

Sport & Ondernemen

Toeristisch manager - 4
Travel & Hospitality - 4

Sport - & Bewegingscoordinator- 4
International Handel & Groothandel - 4
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(BBA) Commerciele Economie (CE)
(BBA) Management, Economie & Recht (MER)
(BBA) Small Business & Retail management (SBRM)

(BBA) Sport , Management & Ondernemen (SMO)
(BBA) Small Business & Retail management (SBR)
(IB) International Business

Waarom kiezen voor The College
		 of the Dutch Caribbean
•

Officieel erkende SBO - opleidingen
(ook in de avonduren /deeltijd)

•

Jarenlange onderwijservaring

•

Versnelde erkende SBO – opleidingen:
niveau - 3 en niveau - 4

•

Docenten uit de praktijk

•

Veelgevraagde en gewaardeerde diploma’s

•

Officieel erkende SBO diploma’s

•

Weinig of geen uitval van studenten

•

Erkend door de minister van Onderwijs
van Curaçao / de Nederlandse Antillen

•

Geen uitval van colleges

•

Werken in kleine groepen

•

Veel aantrekkelijke financiële regelingen

•

Moderne modules in het Engels

•

Studiefinanciering (SSC)

•

Extra aandacht voor Rekenen (Business
Calculation) Engels en Nederlands (REN)

•

Goede sfeer en persoonlijke aanpak

•

Onze studies zijn een grote stap in je carrière

•

Betrouwbare en constante kwaliteit

•

Grote kans op slagen

•

Jaarlijks externe kwaliteitscontrole

THE COLLEGE OF THE DUTCH CARIBBEAN (CDC)
Adres:
Tel:
Fax:
Mobile:
Website:
Email:
FB:
SnapChat:
Insta:

Landhuis Groot Davelaar z/n • Curaçao
+(599 9) 738 3300
+(599 9) 738 3320
+(599 9) 510 7757
www.cdc.cw
info@cdc.cw
The College of the Dutch Caribbean
The_CDC
college_of_the_dutch_caribbean
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