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The University of the Dutch Caribbean (UDC) is vanaf 1997 aangewezen (erkend) 
door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen / Curaçao, volgens de 
Landsverordening artikel 53. Deze aanwijzing is hernieuwd in 2008. UDC leidt hiermee 
studenten op tot het behalen van erkende bachelordiploma’s. Daarnaast heeft de 
Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in 2012 en in 2018 The University 
of the Dutch Caribbean (UDC) gevisiteerd en de opleidingen Bachelor of Business 
Administration (BBA) met haar 8 afstudeerrichtingen en de opleidingen Bachelor of 
Laws (LL.B.) met de afstudeerrichtingen: HBO - Rechten (HBR) en Sociaal Juridische 
Dienstverlening (SJD) getoetst op de kwaliteit. De NVAO toetst de kwaliteit aan 16 
standaarden. UDC voldeed glansrijk aan deze kwaliteitsstandaarden en daarmee verkreeg 
UDC voor de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) en voor de Bachelor 
of Laws (LL.B.) een goedkeurende verklaring / “accreditatie” van de NVAO. Hetgeen 
betekent dat onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de NVAO 
en dat onze opleidingen tevens voldoen aan het vastgestelde bachelorniveau zoals dat in 
Nederland is bepaald. Wij zijn daar bijzonder trots op!

De colleges van de bacheloropleidingen worden verzorgd in het fraaie landhuis 
Groot Davelaar. De officieel erkende bachelorstudies die aangeboden worden, zijn: 
Bachelor of Laws (LL.B.) met de afstudeerrichtingen: HBO - Rechten (HBR) en Sociaal 
Juridische Dienstverlening (SJD), de Bachelor of Business Administration (BBA) met 
de afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie (BE), Fiscale Economie (FE), Accountancy 
(AC), Commerciële Economie (CE), Bank - & Verzekeringswezen (BV), Small Business & 
Retailmanagement (SB&RM), Management Economie & Recht (MER) en Sport, Management 
& Ondernemen (SMO). 

Vanaf collegejaar 2017 - 2018 zijn wij gestart met de Engelstalige Bachelor International 
Business Studies (IBS) en met de Engelstalige Bachelor International Communication 
Management (ICM) met de afstudeerrichtingen:  International Communication Management 
(ICM-PA) - Public Affairs, International Communication Management (ICM-BC) - Business 
Communication en International Communication Management (ICM-JO) - Journalism.

The University of the Dutch Caribbean (UDC) dankt haar populariteit aan de kwaliteit van de 
onderwijsprogramma’s, de professionele docenten, de kleine groepen, en de prettige sfeer 
waarin student en docent hun werk doen. Ons onderwijspakket wordt in hoge mate gestuurd 
door de eisen en wensen van het bedrijfsleven. Wij bieden alle bachelorprogramma’s aan 
als voltijddagopleiding en als deeltijdavondopleiding. 

Wij zijn voortdurend bezig met het moderniseren, digitaliseren en aanpassen van onze 
opleidingen aan de veranderende eisen van de moderne samenleving. Alleen zo is een 
opleiding in staat afgestudeerden af te leveren die over het algemeen gemakkelijk hun weg 
kunnen vinden in de maatschappij. Wij denken dat we met onze bacheloropleidingen, de 
student op Curaçao top opleidingen kunnen aanbieden in de eigen vertrouwde omgeving 
van dushi Kòrsou.

Wij wensen jou daarom veel leesplezier in deze brochure en hopen je spoedig te 
mogen begroeten op Landhuis Groot Davelaar. Als je nieuwsgierig bent, of gewoon 
nog niet weet wat je wilt, maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze 
studiecoördinatoren. Zij kunnen je precies vertellen welke opleiding het beste bij je past.

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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ERKENNING CURACAO
The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt al meer 
dan 25 jaar opleidingen op bachelorniveau op Curaçao 
aan. Deze opleidingen zijn erkend door de Minister 
van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport van de 
Nederlandse Antillen / Curaçao, conform Artikel 53 van de 
Landsverordening VO van de Nederlandse Antillen. The 
University of the Dutch Caribbean (UDC) leidt studenten 
op voor erkende bachelor- en masterdiploma’s. Deze 
opleidingen komen in aanmerking voor studiefinanciering 
van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC). 
Studenten uit Nederland kunnen eveneens bij The 
University of the Dutch Caribbean (UDC) studeren met 
behoud van hun Nederlandse studiebeurs (zie www.duo.nl). 

Verder heeft The University of the Dutch Caribbean (UDC) 
samenwerkingsverbanden met diverse hogescholen 
en universiteiten in Nederland, de regio en in het Zuid-
Amerikaanse continent. De onderwijsprogramma’s en 
opleidingen worden voortdurend getoetst op kwaliteit en 
aangepast aan veranderende wensen van de lokale en 
internationale markt.

ACCREDITATIES

ERKENNING Nederlandse Antillen/Curaçao
The University of the Dutch Caribbean (UDC) is gevestigd 
op Curaçao. UDC is erkend door de Minister van Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur & Sport van de Nederlandse Antillen 
/ Curaçao conform de Ministeriële Beschikking van 
9 september 2008. UDC biedt bacheloropleidingen aan 
in het hoger beroepsonderwijs. De toelatingseis is een 
Vwo-, Havo- of Mbo/Sbo niveau-4 diploma. De nominale 
duur van de opleidingen is 4 jaar. De onderwijstaal is 
Nederlands, maar bij internationale opleidingen is de 
onderwijstaal Engels. De bacheloropleiding International 
Business (IB) en de bachelor International Communication 
Management (ICM) zijn Engelstalige opleidingen, waarbij 
de beroepsproducten in de door de student gekozen taal 
mogen worden uitgevoerd. UDC biedt deze opleidingen 
zowel voltijds als deeltijds aan. De opleidingen van 
UDC komen in aanmerking voor een studiebeurs van de 
Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).

 

NVAO 2012: 
In Nederland wordt de kwaliteit van het Hbo – en Wo 
– onderwijs getoetst door de Nederlands – Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO heeft in 2012 
UDC gevisiteerd en de kwaliteit van de opleiding Bachelor 
of Business Administration (BBA) getoetst. Deze visitatie 
doorliep UDC glansrijk. Daarmee voldoet de BBA – 
opleiding aan de door de NVAO gestelde kwaliteitseisen.

NVAO 2017/2018:
Na een intensieve voorbereiding en een diepgaande 
en gedegen visitatie in juni 2017 door een door de 
NVAO ingesteld panel, hebben we weer een positief 
oordeel verkregen voor onze bacheloropleidingen. 
Hetgeen betekent dat onze opleidingen voldoen aan 
de kwaliteitseisen zoals gesteld door de NVAO en dat 
onze opleidingen tevens voldoen aan het vastgestelde 
bachelorniveau zoals dat in Nederland is bepaald. We 
hebben in juni 2017 het panel mogen ontvangen en hebben 
deze zware test weer, zonder voorwaarde, doorstaan. 
Voor The University of the Dutch Caribbean (UDC) en de 
(toekomstige) studenten van Curaçao is dit een belangrijke 
stap. Het hoger onderwijs bij UDC op Curaçao voldoet aan 
de hoge kwaliteitseisen van de NVAO. UDC kreeg voor 
de opleiding Bachelor of Business Administration (BBA) 
en voor de Bachelor of Laws (LL.B.) een goedkeurende 
verklaring / “accreditatie” van de NVAO.

 

NUFFIC
Verder is de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor 
internationale samenwerking in het hoger onderwijs, 
verantwoordelijk voor de beoordeling en waardering 
van diploma’s buiten Nederland. In de Landenmodule 
van Curaçao & Sint Maarten (www.nuffic.nl) worden de 
opleidingen van UDC alsvolgt omschreven: 

“Het niveau van de bacheloropleidingen aan het UDC is 
vergelijkbaar met dat van de graad van bachelor in het 
hoger beroepsonderwijs (hbo).”

 

CEDEO 
CEDEO is een instantie die opleidingsinstituten beoordeelt 
op klantgerichtheid. The University of the Dutch Caribbean 
(UDC) is vanaf 2017 CEDEO-erkend.

 

NBA
De Koninklijke beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 
ziet onder andere toe op goede permanente educatie (PE) 
van haar leden door het verplicht stellen van het door 
haar leden volgen van door de NBA erkende opleidingen. 
De diverse Masterclasses, workshops en seminars van The 
University of the Dutch Caribbean (UDC) zijn door de NBA 
erkend en hebben een bepaalde hoeveelheid NBA (PE) - 
punten toegewezen gekregen.

THE UNIVERSITY OF THE DUTCH CARIBBEAN (UDC):

ACCREDITATIE 
& ERKENNING
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DISCLAIMER
The University of the Dutch Caribbean (UDC) 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.

THE UNIVERSITY OF THE DUTCH CARIBBEAN (UDC):

INHOUDS-
OPGAVE 

1. WELKOMSTWOORD 3
  Accreditatie en Erkenning UDC 4
  Ministeriële Beschikking UDC 6
  

2. BREDE BACHELORS EN HUN 
  AFSTUDEERRICHTINGEN 11
3. BACHELOR OF BUSINESS 
  ADMINISTRATION (BBA) 12
 • Bedrijfseconomie (BE) 14
 • Fiscale Economie (FE) 16
 • Accountancy (AC) 18
 • Commerciële Economie (CE 20
 • Small Business & Retail Management (SB&RM 24
 • Management, Economie en Recht (MER) 26
 • Sport, Management & Ondernemen (SMO) 28
 • Bank - & Verzekeringswezen (BV) 30
 

4. BACHELOR OF LAWS (LL.B) 32
 • HBO-Rechten (HBR) 34
 • Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) 36

5. BACHELOR INTERNATIONAL 
  BUSINESS STUDIES (IBS) 38
 • International Business (IB) 40
 • International Communication Management (ICM) specialism: 43
  A. International Communication Management (ICM-PA) - Public Affairs
  B.  International Communication Management (ICM-BC) - Business Communication
  C.  International Communication Management (ICM-JO) - Journalism

 

6. DOORSTROOMSCHEMA 46
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DE OPBOUW VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN 
Hieronder zetten we de structuur van onze bacheloropleidingen uiteen. Dit geldt voor zowel 
de Bachelor of Business Administration (BBA) opleiding met haar 8 afstudeerrichtingen als 
voor de bacheloropleiding Bachelor of Laws (BB.L.) met haar 3 afstudeerrichtingen als voor 
de bacheloropleiding International Communication Management (ICM) met haar 3 afstudeer-
richtingen.

BREDE BACHELOROPZET
De opleidingen Bachelor of Business Administration (BBA), de Bachelor of Laws (BB.L.) en 
de bachelor International Communication Management (ICM) kennen een brede opleiding 
met hetzij 8 afstudeerrichtingen, hetzij 2 afstudeerrichtingen, hetzij 3 afstudeerrichtingen. 
De arbeidsmarkt op Curaçao vraagt om breed inzetbare professionals. Deze brede bachelor-
opzet biedt de student de mogelijkheid om zich na een aanvankelijk gemeenschappelijke 
start te specialiseren via de afstudeerrichtingen. Het is dus nog mogelijk van richting te 
wisselen na aanvang van de opleiding. De kans op uitval wordt hierdoor beperkt.

INSTROOM VANUIT VWO/HAVO/SBO
UDC wil dat de studieprogramma’s niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm aansluiten bij 
de vooropleiding. 

In verband hiermee hebben wij gekozen voor een programmaopbouw met de volgende vier 
kenmerken: 

• van meer naar minder contacttijd; 
• van minder naar meer zelfstandig studeren; 
• van meer naar minder docentsturing; en 
• van breed basaal in de propedeuse naar verdieping en verbreding in de  

postpropedeuse. 

In de studieprogramma’s van de bacheloropleidingen zijn vier leerlijnen zichtbaar: de 
cursuslijn, de vaardighedenlijn, de lijn van de businesscases en de studieloopbaanontwikke-
lingslijn (SLB).

AFSTUDEERRICHTINGEN

BACHELOR OF BUSINESS  ADMINISTRATION (BBA) De afstudeerrichtingen van de BBA zijn:

1. Bedrijfseconomie (BE)
2. Fiscale Economie (FE)
3. Accountancy (AC)
4. Commerciële Economie (CE)
5. Small Business & Retail management (SBM)
6. Management, Economie & Recht (MER)
7. Sport, Management & Ondernemen (SMO)
8. Bank- & Verzekeringswezen (BV)
 
BACHELOR OF LAWS (BB.L.) De afstudeerrichtingen van de BB.L. zijn:

1. HBO - Rechten
2. Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

BACHELOR INTERNATIONAL COMMUNICATION MANAGEMENT (ICM) 
De afstudeerrichtingen van de ICM zijn:

1. International Communication Management (ICM-PA) - Public Affairs
2. International Communication Management (ICM-BC) - Business Communication
3. International Communication Management (ICM-JO) - Journalism 

BACHELOR INTERNATIONAL BUSINESS (IB) kent nog geen afstudeerrichtingen. 

The University of the Dutch Caribbean (UDC) biedt opleidingen aan in voltijd en in deeltijd.

THE UNIVERSITY OF THE DUTCH CARIBBEAN (UDC):

BREDE BACHELORS 
EN HUN AFSTUDEER-
RICHTINGEN



14 | The University of the Dutch Caribbean (UDC) The University of the Dutch Caribbean (UDC) | 15

HET WERK
Voor welke prijs moet een bedrijf een product op de markt 
brengen? Hoeveel winst is er de afgelopen maand ge-
maakt? Doet de organisatie het net zo goed als vorig jaar? 
Moet de administratieve software worden vervangen? 
Moeten er nieuwe investeringen gepleegd worden? De 
klant wil een extra korting bij een grotere bestelling. Kan 
dat? In welk land gaat een bedrijf een productievestiging 
opzetten?

Elke organisatie heeft BE’ers nodig die dit soort vragen 
beantwoorden. Of het nu commerciële, dienstverlenende 
of overheidsinstellingen zijn. Een BE’er voelt zich overal 
thuis. Een keuze voor Bedrijfseconomie is dan ook een 
keuze voor vrijheid: je legt je toekomst maar voor een deel 
vast. Je kunt nog alle kanten op!

WERKVELD
Functies die een BE’er zou kunnen gaan vervullen: 
• (Assistent) controller; 
• Financieel consultant;
• (Junior) accountmanager bij een bank; 
• Medewerker financiële administratie; 
• Compliance officer; 
• (Assistent) accountant; 
• Medewerker financieel - economische zaken; 
• Beleggingsadviseur; 
• Kredietadviseur.

OPLEIDING
Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien 
weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet bedrijfseconomie’ 
op de vorige pagina). In elke semester staat één busines-
scase centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden 
intergraal kunnen worden toegepast. 

De beroepsspecifieke competenties zijn:
1. ontwerpen (geautomatiseerde) financiële en niet 

- financiële informatiesystemen, deze inrichten en 
onderhouden; 

2. vormgeven van de administratieve organisatie vorm, 
en de inrichten en toetsen; 

3. bepalen en beheersen van financieel-economische en 
fiscale risico’s; 

4. bepalen en verstrekken van financieel-economische en 
fiscale informatie voor de besluitvorming; 

5. verstrekken van informatie voor externe belangheb-
benden; 

6. geven van adviezen en verlenen van diensten aan 
belanghebbenden op financieel-economisch en fiscaal 
terrein. 

De inhoud van het collegeprogramma is actueel en prak-
tijkgericht, met daarbij veel aandacht voor het ontwikkelen 
van studieplanning en -vaardigheden. Vrijwel alle docen-
ten zijn werkzaam in het bedrijfsleven.

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Neder-

landse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 

bedrijven / organisaties
• Praktische businesscases

• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master - / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd. 

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek. 

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) - AFSTUDEERRICHTING:

BEDRIJFSECONOMIE 
(BE)

HOOFDONDERWERPEN:
• Compliance
• Good corporate governance
• Jaarrekening
• Controlewerkzaamheden
• Kosten & baten
• Administratie organisatie 
• Management informatie systeem 

(mis) 
• Businessplan planning & controle

• Onderzoeksvaardigheden
• Investerings- en financieringplan
• Studieloopbaanbegeleiding (slb)

VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma 
verder studeren voor bijvoorbeeld  
Master in Business Administration 
(MBA).   

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.
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HET WERK
Als bachelor Fiscalist (FE) krijg je misschien wel een baan 
bij een belastingadvieskantoor, waar je je bezighoudt met 
inkomstenbelastingen, erfbelasting of estate planning. Of 
je toetst jaarverslagen aan wettelijke bepalingen bij een 
accountantskantoor. Maar het zou ook kunnen dat je als 
interne adviseur gaat werken voor een multinational of 
aan de slag gaat bij de Belastingdienst, de BAB, een belas-
tingadvieskantoor (zoals BDO, Grand Thornton, Deloitte, 
Ernst & Young) of de overheid van Curaçao.

Elke organisatie heeft BE’ers nodig die dit soort vragen 
beantwoorden. Of het nu commerciële, dienstverlenende 
of overheidsinstellingen zijn. Een BE’er voelt zich overal 
thuis. Een keuze voor Bedrijfseconomie is dan ook een 
keuze voor vrijheid: je legt je toekomst maar voor een deel 
vast. Je kunt nog alle kanten op!

WERKVELD
Functies die een FE’er zou kunnen gaan vervullen: 
• Aangiftemedewerker bij een groot advieskantoor; 
• Aangiftemedewerker/adviseur mkb; 
• Medewerker Belastingdienst; 
• Fiscaal medewerker bij een bedrijf, 
• Non-profitorganisatie of overheid.

OPLEIDING
Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien we-
ken, kwartielen. (zie schema ‘opzet Fiscale Economie’ op 
de vorige pagina). In elke semester staat één businesscase 
centraal, waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen 
worden toegepast.

De beroepsspecifieke competenties zijn:
1. De bachelor fiscalist kan operationeel leiding geven 

bij de uitvoering van werkzaamheden op een wijze die 
voldoet aan de efficiëntie- en kwaliteitsnormen van de 
eigen organisatie/werkomgeving;

2. De beginnende bachelor fiscalist is in staat bij te 
dragen aan het beleid en het beheer van de eigen 
organisatie op een wijze die aansluit op de missie van 
de organisatie;

3. De bachelor fiscalist is zich bewust van de betekenis 
van het kwaliteitssysteem van de eigen organisatie op 
een wijze die bijdraagt aan een adequate uitvoering er-
van. Met de opleiding Fiscale Economie doe je stevige 
fiscale kennis op over bijvoorbeeld inkomstenbelasting 
en fiscaal strafrecht. Kennis die je toetst binnen prak-
tijkgerichte opdrachten.

De inhoud van het collegeprogramma is actueel en prak-
tijkgericht, met veel aandacht voor het ontwikkelen van 
studieplanning en -vaardigheden.

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Neder-

landse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 

bedrijven / organisaties
• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt

• Gedegen basis om verder te studeren voor Master - / 
WO-opleiding

• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd. 

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen  vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) - AFSTUDEERRICHTING:

FISCALE ECONOMIE 
(FE)

HOOFDONDERWERPEN:
• Fiscale aangifte
• Fiscale analyse
• Compliance
• Good Corporate Governance
• Jaarrekening
• Controlewerkzaamheden
• Kosten & Baten
• Planning & Control
• Businessplan

• Investerings- en financieringsplan
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma 
verder studeren voor bijv. Master in 
Business Administration (MBA).   

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.
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HET WERK
In bedrijven en organisaties begint en eindigt het beleid 
vaak bij de cijfers, de financiën. Als accountant ben je de 
spin in het web bij zowel grote als kleine bedrijven. Je 
hebt een controlerende en adviserende taak. De contro-
lerende taak houdt in dat je de administratie, de automa-
tisering en de administratieve organisatie controleert. 
De adviserende taak kan betrekking hebben op bedrijfs-
economische of financiële zaken en de toekomstplannen 
van een bedrijf. Je moet dus van alle markten thuis zijn. 
Op Curaçao kun je in vrijwel bedrijven / organisaties als 
accountant actief zijn. Vooral de grote financiële sector 
vraagt zeer goed opgeleide accountants.

WERKVELD
Fucties die een AC’er zou kunnen gaan vervullen:  
• Assistent-accountant; 
• Compliance Officer;
• Assistent-controller; 
• Bedrijfsadministrateur; 
• Financieel medewerker.

OPLEIDING
De bachelor Accountancy (AC) is een sterk praktijkgerichte 
studie. Je wisselt colleges en trainingen af met realisti-
sche praktijkopdrachten, waar je zowel individueel als in 
groepsverband aan werkt. Een studiejaar is opgedeeld 
in vier periodes van tien weken, kwartielen. (zie schema 
‘opzet Accountancy’ op de vorige pagina). In elke semester 
staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis 
en vaardigheden kunnen worden toegepast. De bachelor-
opleiding Accountancy is een boeiende, actuele opleiding 
die is opgezet in nauw overleg met accountantsorganisa-
ties op Curaçao.

De beroepsspecifieke competenties zijn:
1. is aanspreekpunt voor cliënten in het kader van de 

administratieve dienstverlening. Dat wil zeggen dat de 
bachelor accountancy in staat is om op administratief 
gebied als aanspreekpunt voor cliënten te fungeren, 
om in samenspraak met de cliënt de administratie te 
voeren en een jaarrekening samen te stellen en te 
beoordelen;

2. behartigt de fiscale belangen van de cliënt;
3. draagt bij aan de uitvoering van de algemene controle 

jaarrekening. Dat wil zeggen dat de bachelor accoun-
tancy in staat is om als lid van een controleteam 
(onder eindverantwoordelijkheid van een accountant) 
een bijdrage te leveren aan de algemene controle van 
een jaarrekening;

4. signaleert, onderkent en vervult adviesbehoeften. Dat 
wil zeggen dat de bachelor accountancy in staat is om 
in contacten met cliënten eenvoudige adviesbehoeften 
te onderkennen, te signaleren en te vervullen; 

5. functioneert adequaat binnen het accountants-kantoor, 
als medewerker en als collega;

6. ontwikkelt zichzelf voortdurend als beroepsbeoefenaar.

Heel veel werkzaamheden die je tijdens je studie - en je 
loopbaan - tegenkomt, hebben te maken met rekenen en cij-
fermatig inzicht. Het is dus absoluut een vereiste dat je hier 
aanleg voor hebt. Maar dat is zeker niet het enige. Om je te 
ontwikkelen tot een betrouwbare, deskundige adviseur zijn 
goede sociale vaardigheden minstens zo belangrijk.

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 

bedrijven / organisaties
• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd. 

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze Bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen  vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) - AFSTUDEERRICHTING:

ACCOUNTANCY 
(AC)

HOOFDONDERWERPEN:
• Bedrijfsadministratie en -economie 
• Compliance
• Good Corporate Governance
• Engels 
• Kwantitatieve Methoden  

en Technieken 
• Management Accounting
• Administratieve Organisatie 
• Bedrijfsadministratie 

• Belastingrecht 
• Bedrijfskundige Informatie- 

systemen 
• Controlewerkzaamheden
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma 
verder studeren voor bijv. Master in 
Business Administration (MBA).  

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.
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HET WERK
Voor doorzetters met commerciële ambities is de oplei-
ding Commerciële Economie (CE) een uitstekende keus. 
De markt voor commercieel economen is goed. Voldoende 
mogelijkheden dus voor wie een commerciële functie 
ambieert in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de non - 
profitsector. Commerciële economie is een brede opleiding. 
In de eerste plaats richt je je op de economische vakken. 
Talenkennis is echter ook onontbeerlijk. Ondersteunende 
vakken zijn recht, statistiek en ICT. Tenslotte werk je aan 
de ontwikkeling van goede sociale vaardigheden voor een 
beroep waarin markten en mensen centraal staan. 
Met het CE - diploma kun je aan de slag als media & social 
media strateeg, verkoopleider, intercedent, inkoper, markt-
onderzoeker, product-manager, accountmanager, export-
manager, marketingmanager en ga zo maar door. Het is 
mogelijk om delen van je studie buiten Curaçao te volgen

WERKVELD
Fucties die een CE’er zou kunnen gaan vervullen:

• Marketingmedewerker; 
• Media & Social Media strateeg; 
• Exportmedewerker;
• Junior accountmanager; 
• Salesmedewerker; 
• Marktonderzoeker; 
• Commercieel adviseur; 
• Medewerker inkoop of verkoop.

OPLEIDING
Het programma van Commerciële Economie opleiding ken-
merkt zich doordat de opleiding Commerciële Economie 
van The University of the Dutch Caribbean (UDC) cases 
en projecten vrijwel zonder uitzondering ontleend worden 
uit de beroepspraktijk van de marketing. Veelal houdt dit 
in dat bestaande bedrijven hun projecten inbrengen in het 
theoretisch onderwijs zodat studenten aan deze proble-
men kunnen werken. Bedrijven worden ook betrokken bij 
de toetsing. Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes 
van tien weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet Commerci-
ele Economie’ op de vorige pagina). In elke semester staat 
één businesscase centraal, waarin opgedane kennis en 
vaardigheden kunnen worden toegepast.

De beroepsspecifieke competenties zijn:

1. vanuit tactisch (marketing-) niveau bijdragen aan de 
ontwikkeling en bijstelling van het (marketing) beleid 
van een (nationaal of internationaal opererende) 
onderneming;

2. strategiebepalen en onderzoek doen naar de mogelijk-
heden van media & social media (Facebook/Snapchat/
Instagram);

3. een marketingplan opstellen vanuit signalen uit de 
markt (nationaal en internationaal);

4. op tactisch niveau beslissingen nemen over marktac-
tiviteiten op basis van onvolledige informatie over/uit 
nationale en internationale markten;

5. doelstellingen uit het marketingplan vertalen in een 
verkoopplan; 

6. een verkoopplan opstellen op basis van een analyse 
van klantprocessen;

7. marketing- en sales-activiteiten afstemmen op de 
mogelijkheden van de eigen organisatie;

8. marktkansen zien / aanwijzen op basis van informatie 
uit de markt; 

9. budgetten en voortgang bewaken en verantwoorden 
binnen het kader van een vastgesteld marketingplan. 

De opleiding Commerciële Economie van The University of 
the Dutch Caribbean (UDC) gaat in op actuele ontwikkelin-
gen. Wij houden de recente ontwikkelingen op het gebied 
van marketing op Curaçao, in de regio en in Nederland 
nauwlettend in de gaten. Vrijwel alle docenten zijn werk-
zaam in het bedrijfsleven.

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de  

Nederlandse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 

bedrijven / organisaties
• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master - / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen  vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) - AFSTUDEERRICHTING:

COMMERCIËLE ECONOMIE 
(CE)

HOOFDONDERWERPEN:

• Marketingstrategie
• Media & Social Media
• Marketingbeleid
• Boosten via Social Media
• Marketing via Facebook, Snapchat & 

Instagram

• Retail & Dienstenmarketing
• Evenementenorganisatie 
• Interne Analyse 
• Business case Desk research
• Business case Field research
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma 
verder studeren voor bijv. Master in 
Business Administration (MBA).  

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd. 
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HET WERK
Ben je een pionier met ondernemersgeest, commercieel 
ingesteld en beschik je over een grote mate van zelfstan-
digheid en doorzettingsvermogen? Schrijf je dan in voor 
de opleiding Small Business & Retail Management (SBRM). 
Op Curaçao is een grote behoefte aan jonge ondernemers 
die een eigen onderneming duurzaam kunnen opzetten. 
Deze bacheloropleiding leert je de kneepjes van het vak.
De opleiding Small Business & Retail Management biedt 
dé basis voor een toekomst als zelfstandig ondernemer en 
manager. Je wordt getraind in specifieke ondernemers- en 
managementvaardigheden en daarnaast verwerf je (inter)
nationale kennis op het gebied van het midden- en kleinbe-
drijf (mkb) en de retail.

WERKVELD
Fucties die een SB&RM ‘er zou kunnen gaan vervullen: 
• Shop/winkelmanager (assistent); 
• Vestigingsmanager;
• Bedrijfsleider;
• Filiaalmanager;
• Eigen business/ondernemer.
 
OPLEIDING
De opleiding Small Business & Retail Management biedt 
dé basis voor een toekomst als zelfstandig ondernemer en 
manager op Curaçao, in de regio of in Nederland. Je wordt 
getraind in specifieke ondernemers- en managementvaar-
digheden en daarnaast verwerf je (inter)nationale kennis 
op het gebied van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de 
retail. Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien 
weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet Small Business & 
Retail Management’ op de vorige pagina). In elke semester 
staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis 
en vaardigheden kunnen worden toegepast. 

De beroepsspecifieke competenties zijn:
1. anticipeert de ondernemer-manager op ontwikkelingen 

die van invloed zijn op de positie en kansen van de 
onderneming en heeft daarbij het vermogen vanuit de 
klant te redeneren. Het betreft ontwikkelingen in een 
veelheid van omgevingen, van lokaal tot internationaal;

2. overziet de ondernemer-manager in allerlei voorko-
mende situaties en in kort tijdsbestek consequenties 
van factoren, beslissingen, of maatregelen, op finan-
cieel, personeel, logistiek, juridisch en strategisch 
terrein; 

3. analyseert de ondernemer waar in de bedrijfsvoering 
veranderingen kunnen worden aangebracht teneinde 
betere resultaten te bereiken in het perspectief van 
continuïteit van de onderneming;

4. is de ondernemer-manager succesvol in het genereren 
van omzet;

5. kan een ondernemer-manager –om een of meer doelen 
uit het vastgestelde beleid te halen– een project opzet-
ten, leiden, bewaken en evalueren;

6. overbrugt de ondernemer-manager verschillen, die 
mede voortkomen uit cultuurgebonden gedrag, en 
toont daarbij voldoende stevigheid, zowel zakelijk als 
moreel; 

7. geeft feedback, zodat medewerkers zichzelf verder 
ontwikkelen; 

8. gaat op een stimulerende wijze om met medewerkers. 

Bij deze studie worden docenten en trainers ingezet uit het 
lokale bedrijfsleven. Verder zullen er business cases uit 
de Curaçaose markt moeten worden uitgevoerd. Vier jaar 
lang leer je in de praktijk hoe jij je toekomst kunt invullen 
en kleuren. Dit doe je door op een unieke manier onderwijs 
te volgen. De praktijkervaring die je opdoet bij bedrijven 
staat centraal en de theorie die je tijdens de colleges krijgt 
zijn hier ondersteunend aan.
Ben jij een geboren ondernemer, houd je van organiseren 
of wil je breed opgeleid worden om in het bedrijfsleven 
aan de slag te gaan? Dan is Small Business & Retail Ma-
nagement echt iets voor jou!

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Neder-

landse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 

bedrijven / organisaties
• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd. 

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen  vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) - AFSTUDEERRICHTING:

SMALL BUSINESS & RETAIL 
MANAGEMENT (SBRM)

HOOFDONDERWERPEN:
• Organisatiekunde
• Financieel-economische analyse
• Marketing
• Strategisch HRM
• Digitale Economie
• Informatiekunde 
• Managementvaardigheden 
• Media & Social Mediastrategie  

(Facebook/Snapchat/Instagram)

• Businessplan
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma 
verder studeren voor bijvoorbeeld Mas-
ter in Business Administration (MBA). 

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.
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HET WERK
Als afgestudeerde van de bacheloropleiding MER ben je 
vaak een gewilde medewerker die in principe inzetbaar is 
in veel verschillende functies. Je kunt niet alleen aan de 
slag bij bedrijven en instellingen, maar ook bij de overheid. 
Misschien begeleid je wel een multinational in petrochemie 
bij een fusie of adviseer je een humanitaire stichting bij 
een grootschalige reorganisatie. Op Curaçao ben je breed 
inzetbaar. Daar de maatschappij van Curaçao steeds snel-
ler verandert en bedrijven zich continu moeten aanpassen, 
is er veel vraag naar MER-afgestudeerden. Vaak kun je na 
je studie direct aan de slag in een verantwoordelijke baan. 
Daarnaast krijg je meestal kans om door te groeien: veel 
werkgevers zien MER als een uitstekende basis voor een 
managementfunctie.

WERKVELD
Functies die een MER’er zou kunnen gaan vervullen: 
• accountmanager bij banken en verzekeraars; 
• juridisch medewerker op een notariskantoor; 
• medewerker arbeidsvoorwaarden bij een vakbond;
• juridisch medewerker bij de overheid; 
• beleidsmedewerker personeel en organisatie; 
• projectcoördinator; 
• P&O-functionaris; 

OPLEIDING
Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien 
weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet MER’ op de vorige 
pagina). In elke semester staat één businesscase centraal, 
waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden 
toegepast. De MER – studie heeft vele business cases uit 
de praktijk van Curaçao. 

De beroepsspecifieke competenties zijn:
1. ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends 

in de externe omgeving en ontwikkelen relaties, net-
werken en ketens; 

2. analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen deze 
in beleidsdoelstellingen en beleidsalternatieven en 
bereiden besluitvorming voor; 

3. toepassen van human resource management toe in het 
licht van de strategie van de organisatie; 

4. inrichten van bedrijfs- of organisatieprocessen in, 
beheersen en verbeteren deze processen; 

5. analyseren van financiële en juridische aspecten, inter-
ne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving 
om samenhang en wisselwerking te versterken; 

6. ontwikkelen, implementeren en evalueren van veran-
deringsprocessen. 

Je leert alles over belangrijke processen in een onderne-
ming, de financiële situatie van een bedrijf en de markt. 
Daarnaast maak je groepsopdrachten, werkstukken en 
leer je het geven van presentaties. Je past je kennis en 
vaardigheden toe in bijvoorbeeld een SWOT-analyse of een 
resultatenbegroting.

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Neder-

landse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 

bedrijven / organisaties

• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd.

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek. 

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen  vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) - AFSTUDEERRICHTING:

MANAGEMENT, ECONOMIE 
& RECHT (MER)

HOOFDONDERWERPEN:
• Financiële Organisatiekunde
• Financieel-economische analyse
• Marketing
• Strategisch HRM
• Digitale Economie
• Informatiekunde 

• Ondernemingsfinanciering
• Managementvaardigheden 
• Managementaccounting
• Businessplan
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Na het voltooien van de bacheloroplei-
ding MER bij UDC, kunt u via een Pre-
master die UDC en UoC gezamenlijk 
aanbieden, uw juridische studietraject 
voortzetten met een Master bij UoC. 
Deze Master heeft geen civiel effect, het-
geen betekent dat u geen toga-beroep 
kunt gaan uitvoeren. Hiervoor heeft u 
een bacheloropleiding HBO - Rechten 
nodig. Dit vervolgtraject bij de UoC start 
echter niet elk collegejaar. Daarmee kan 

het niet gegarandeerd worden. Doorstu-
deren aan een universiteit in Nederland 
kan natuurlijk ook. De meeste universi-
teiten hebben wel eerst pre-mastertra-
jecten en/of toelatingstoetsen.

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.
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HET WERK
In de sportwereld op Curaçao is op dit moment een 
groeiende vraag naar professionals: deskundige 
ondernemers en managers die niet alleen verstand 
hebben van sport, maar ook van marketing, financiën, 
beleid, management en organisatie. De opleiding 
Sport, Management & Ondernemen (SMO) is een 
unieke bacheloropleiding die hierop inspeelt met een 
inspirerend en uitdagend studieprogramma. Je leert 
hoe je sportevenementen organiseert en de publiciteit 
daaromheen regelt, maar ook hoe je beleidsnotities en 
ondernemingsplannen maakt. Je voert marktonderzoek 
uit, leert begrotingen opstellen en sponsorstrategieën 
ontwerpen.

WERKVELD
Functies die een SMO'er zou kunnen gaan vervullen: 
• manager (van sporter);
• eventmedewerker of -manager; 
• (junior) accountmanager; 
• sportbeleidsmedewerker; 
• projectmedewerker of -leider sportactiviteiten; 
• public relations en communicatiemedewerker; 
• adviseur voor sportverenigingen;
• adviseur / consultant voor de overheid;
• adviseur / consultant in de hotelwereld. 

OPLEIDING
De opleiding Sport, Management & Ondernemen (SMO) 
biedt dé basis voor een toekomst als zelfstandig onderne-
mer en manager in de sport, vrijetijdssector of toeristische 
sector op Curaçao, in de regio of in Nederland. Je wordt 
getraind in specifieke ondernemers- en managementvaar-
digheden en daarnaast verwerf je (inter)nationale kennis 
op het gebied van coaching, trainen, leidinggeven en sport. 
Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien we-
ken, kwartielen. (zie schema ‘opzet SMO’ op de volgende 
pagina). In elke semester staat één businesscase centraal, 
waarin opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden 
toegepast. 

De beroepsspecifieke competenties zijn:
1. ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid van de 

sportorganisatie; 
2. regelt de bedrijfsvoering van de sportorganisatie; 
3. ontwikkelt en positioneert het sport- en bewegingspro-

gramma; 
4. beheert en genereert de financiën; 
5. verricht onderzoek en evalueert de effectiviteit van de 

werkzaamheden. 

Bij deze studie worden docenten en trainers ingezet uit 
het lokale bedrijfsleven / de sportwereld. Verder zullen 
er business cases uit de Curaçaose markt moeten worden 
uitgevoerd. Vier jaar lang leer je in de praktijk hoe jij je 
toekomst kunt invullen en kleuren. Dit doe je door op een 
unieke manier onderwijs te volgen. De praktijkervaring die 
je opdoet bij bedrijven staat centraal en de theorie die je 
tijdens de colleges krijgt, zijn hier ondersteunend aan.

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Neder-

landse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO

• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 
bedrijven / organisaties

• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd. 

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.
 
VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen  vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) - AFSTUDEERRICHTING:

SPORT, MANAGEMENT 
& ONDERNEMEN (SMO)

HOOFDONDERWERPEN:
• Sport & Economie in de wereld
• Marketingstrategie
• Event management
• Management van Sportaccommo-

daties
• Business case Sportmarketing & 

management
• Media & Social Media 
• Eventmanagement

• Coaching / begeleiding
• Sport en Economie in de wereld
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma 
verder studeren voor bijvoorbeeld Mas-
ter in Business Administration (MBA).  

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.
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HET WERK
Als je na het behalen van je middelbare – schooldiploma of 
Sbo – diploma een loopbaan wilt starten in de omvangrijke 
financiële sector op Curaçao, dan zul je in het bezit moeten 
zijn van goede diploma’s. Het liefst diploma’s waar de 
financiële branche veel waarde aan hecht. The University 
of the Dutch Caribbean (UDC) biedt je deze kans. UDC 
biedt bewust de combinatie bank en verzekering aan, 
omdat hierdoor de mogelijkheden op een goede baan 
voor studenten groter worden. Deze bacheloropleiding 
Bank - & Verzekeringswezen (BV) is een door de minister 
van Onderwijs van de Nederlandse Antillen / Curaçao aan-
gewezen opleiding conform landsverordening, artikel 53. 

Je kunt straks je carrière starten op verschillende 
commerciële en financiële terreinen. De opleiding is zeer 
praktijkgericht en leidt op voor bank -, verzekerings - en 
de zogenaamde Trustbranche. 

WERKVELD
Functies die een BV’er zou kunnen gaan vervullen: 

Bij een bank bijvoorbeeld:
• Beleggingsadviseur; 
• Hypotheekadviseur; 
• Medewerker klantenservice. 

Bij een verzekeringsinstelling bijvoorbeeld:
• Junior productmanager; 
• Schadecorrespondent; 
• Bedrijfsverzekeringsadviseur. 
• 
Bij andere financiële instellingen:
• Treasurer; 
• Financieel medewerker; 
• Personal Financial Planner.  

OPLEIDING
Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien 
weken, kwartielen. (zie schema ‘opzet BANK - & VERZE-
KERINGSWEZEN’ op de vorige pagina). In elke semester 
staat één businesscase centraal, waarin opgedane kennis 
en vaardigheden kunnen worden toegepast. De BV – studie 
heeft vele business cases uit de praktijk van Curaçao. 

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Neder-

landse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 

bedrijven / organisaties
• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master- / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd. 

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek. 

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen vrijstellingen opleveren.

PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA) - AFSTUDEERRICHTING:

BANK - & VERZEKERINGS- 
WEZEN (BV)

HOOFDONDERWERPEN:
• Bankleer
• Verzekeringsleer 
• Algemene Opleiding Bankbedrijf 
• Zakelijke Kredietverlening 
• Assurantie 
• Beslissingscalculaties
• Onderzoeksvaardigheden
• Kostencalculaties
• Engels

• Business case Financiële Dienstver-
lening

• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Je kunt na het behalen van je diploma 
verder studeren voor bijvoorbeeld Mas-
ter in Business Administration (MBA). 
  

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.
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THE UNIVERSITY OF THE DUTCH CARIBBEAN (UDC):

BREDE BACHELOROPZET 
BACHELOR OF LAWS 
(LL.B.)

De opleiding Bachelor of Laws (BB.L.) kent een brede 
bacheloropleiding met 2 afstudeerrichtingen: HBO - 
Rechten (HBR) en Sociaal Juridische Dienstverlening 
(SJD). 

De arbeidsmarkt op Curaçao vraagt om breed inzet-
bare professionals. Deze brede bacheloropzet biedt 
de student de mogelijkheid om zich na een aanvan-
kelijk gemeenschappelijke start te specialiseren via 
de afstudeerrichtingen. Het is dus nog mogelijk van 
richting te wisselen na aanvang van de opleiding. 
De kans op uitval wordt hierdoor beperkt. 

Wil jij straks aan de slag in 
de juridische wereld? Kies 
dan voor Bachelor of Laws 
(LL.B.) bij UDC.
BACHELOR OF LAWS (LL.B.)  AFSTUDEERRICHTING:

1. HBO - RECHTEN (HBR)
2. SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING (SJD)
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PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF LAWS (LL.B.)  - AFSTUDEERRICHTING:

HBO - RECHTEN 
(HBR)

HOOFDONDERWERPEN:
• Inleiding Nederlands Recht
• Juridische Vaardigheden
• Probleemanalyse
• Privaatrecht
• Bestuursrecht

• Sociologie
• Internationaal recht
• Ethiek en Integriteit
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Na het voltooien van de bachelorop-
leiding HBO - Rechten bij UDC, kunt 
u via een Premaster die UDC en UoC 
gezamenlijk aanbieden, uw juridische 
studietraject voortzetten met een 
Master bij UoC. Deze Master heeft een 
civiel effect, hetgeen betekent dat u een 
toga-beroep kunt gaan uitvoeren. Dit 
vervolgtraject bij de UoC start echter 
niet elk collegejaar. Daarmee kan het 
niet gegarandeerd worden. Doorstude-
ren aan een universiteit in Nederland 

kan natuurlijk ook. De meeste universi-
teiten hebben wel eerst pre-mastertra-
jecten en/of toelatingstoetsen.

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.

HET WERK
Mensen worden steeds mondiger en komen steeds meer 
op voor hun rechten. Daarbij krijgen we steeds meer te 
maken met nieuwe wet - en regelgevingen. De vraag naar 
juridisch opgeleide bachelors neemt daarom toe. Verder 
vraagt de financiële sector op Curaçao naar goed opge-
leide bachelors met een flinke portie recht en kennis van 
compliance en good corporate governance in hun bagage. 
Het gaat hierbij om bedrijven op Curaçao in de financiële 
dienstverlening, zoals (trust)banken, verzekeringskanto-
ren, notarissen en tussenpersonen. De opleiding is veel-
zijdig en actueel. Je komt met heel veel aspecten van het 
recht in aanraking. Niet alleen het Nederlands recht, maar 
ook zaken die in de Euroregio, op Curaçao en het Caribisch 
gebied spelen komen aan de orde. Daarnaast krijg je ook 
nog een flinke portie internationaal recht. Na vier jaar heb 
jij een stevig fundament gelegd onder een juridische start-
functie. Je hebt je kansen op de arbeidsmarkt vergroot 
omdat je breed bent opgeleid voor de juridische wereld. 

Doorstuderen aan een universiteit in Nederland kan 
natuurlijk ook. De meeste universiteiten hebben wel eerst 
pre-mastertrajecten en/of toelatingstoetsen. Wil jij straks 
aan de slag in de juridische wereld? Kies dan voor de HBO 
- Rechten (HBR) bij UDC.

WERKVELD
Wat zijn functies die een HBO Rechten - student zou kun-
nen gaan vervullen: 
• Juridisch medewerker bij een notaris-/advocatenkan-

toor; 
• Schadebehandelaar bij een verzekerings-maatschappij; 
• Bachelor jurist bij Bureau Jeugdzorg; 
• Medewerker juridische afdeling Raad voor de Kinder-

bescherming; 
• Juridisch medewerker bij een ministerie 
• Medewerker faillissementsrecht bij een advocatenkan-

toor; 
• (internationaal) Bedrijvenadviseur; 
• Bachelor jurist bij de overheid van Curaçao;
• Paralegal;
• Juridisch medewerker;
• Compliance officer. 

OPLEIDING
Als je kiest voor HBO - Rechten (HBR), dan kies je voor een 
praktijkgerichte juridische opleiding. Je volgt theoretische 
vakken als Strafrecht, Bestuursrecht, en Verbintenissen-
recht. Daarnaast leer je vaardigheden die je nodig hebt in 
de praktijk. Bijvoorbeeld Communicatievaardigheden, Juri-
dische Documentatie- en Informatiemanagement en taalbe-
heersing. Deze kennis en vaardigheden pas je vervolgens 
toe bij de praktijkopdrachten, projecten, onderzoeksop-
drachten en een stage. De studiestof gaat echt voor je 
leven omdat UDC veel contact heeft met gastdocenten uit 
de beroepspraktijk. Bezoeken aan bedrijven of instellingen 
maken deel uit van het studieprogramma. 

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Neder-

landse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Doorstroommogelijkheden via de PreMaster naar de 

Master - opleiding van UoC

• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale 
bedrijven / organisaties

• Praktische businesscases
• Erkende bacheloropleiding 
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master - / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages 
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
• Geen bindend studieadvies

VOOROPLEIDING
A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor havisten en vwo’ers geldt dat hun toelating afhan-
kelijk is van het doorstroomprofiel dat gekozen is en de 
vakken die in de vrije ruimte zijn gevolgd. 

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek. 

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen vrijstellingen opleveren.
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PROGRAMMA NIEUWE PRAKIJKGERICHTE OPZET:

JAAR 1 KWARTIEL 1.1 
Colleges

KWARTIEL 1.2 
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 1.3 
Colleges

KWARTIEL 1.4 
Business Case 
& Colleges

JAAR 2 KWARTIEL 2.1 
Colleges

KWARTIEL 2.2
Business Case 
& Colleges

KWARTIEL 2.3
Colleges

KWARTIEL 2.4
Business Case
& Colleges

JAAR 3 KWARTIEL 3.1
Minor

KWARTIEL 3.2
Minor

KWARTIEL 3.3
Stage

KWARTIEL 3.4
Stage

JAAR 4 KWARTIEL 4.1
Research

KWARTIEL 4.2
Research

KWARTIEL 4.3
Professioneel 
Portfolio

KWARTIEL 4.4
Professioneel 
Portfolio

AANVANG:

Augustus

DUUR:

Bachelor
NOMINAAL 4 JAAR

TYPE:

Voltijd / 
Deeltijd 

BACHELOR OF LAWS (LL.B.)  - AFSTUDEERRICHTING:

SOCIAAL JURIDISCHE 
DIENSTVERLENING (SJD)

HOOFDONDERWERPEN:
• Inleiding Nederlands Recht
• Juridische Vaardigheden
• Probleemanalyse
• Jeugd- en Ouderenbeleid

• Coachingvaardigheden
• Sociologie
• Schuldsanering
• Ethiek en Integriteit
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VERVOLGOPLEIDING:
Na het voltooien van de bachelorop-
leiding Sociaal Juridische Dienstver-
lening (SJD)  bij UDC, kunt u via een 
Premaster die UDC en UoC gezamenlijk 
aanbieden, uw juridische studietraject 
voortzetten met een Master bij UoC. 
Deze Master heeft met een bachelor 
SJD geen civiel effect, hetgeen bete-
kent dat u geen toga-beroep kunt gaan 
uitvoeren. Dat kan alleen met een ba-
chelor HBO - Rechten als vooropleiding 
voor de Master - opleiding bij UoC. Dit 
vervolgtraject bij de UoC start echter 

niet elk collegejaar. Daarmee kan het 
niet gegarandeerd worden. Doorstude-
ren aan een universiteit in Nederland 
kan natuurlijk ook. De meeste universi-
teiten hebben wel eerst pre-mastertra-
jecten en/of toelatingstoetsen.

EXAMEN:
Alle examens van de opleiding staan 
onder toezicht van de examencommis-
sie van The University of the Dutch 
Caribbean (UDC). Kwaliteit van de 
examens is hierdoor gegarandeerd.

HET WERK
We krijgen steeds meer te maken met nieuwe wet- en 
regelgevingen. Mensen weten vaak niet waar ze aan toe 
zijn, als ze te maken krijgen met deze wetten en regels. 
Denk hierbij aan situaties waarin mensen financiële zorgen 
hebben, te maken krijgen met justitie of werkloos raken. 
De opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) 
is voor studenten die niet alleen geïnteresseerd zijn in 
de juridische kant van een zaak, probleem of geschil, 
maar ook in de menselijke kant ervan. Als SJD’er ben je 
in staat mensen vakkundig te informeren over de inhoud 
en toepassing van rechtsregels. Je adviseert op een 
professionele manier waarbij je sociale, maatschappelijke, 
culturele en persoonlijke omstandigheden betrekt. Je 
bemiddelt bijvoorbeeld in een conflict, zodat de zaak als is 
opgelost voordat deze bij de rechter komt. De opleiding 
SJD is veelzijdig en actueel. Je krijgt niet alleen vakken 
over de lokale situatie, maar ook zaken die op internatio-
naal niveau spelen, komen aan de orde.

WERKVELD
Wat zijn functies die een SJD - student zou kunnen 
gaan vervullen: 
• Schuldhulpverlener
• Juridisch medewerker bij de sociale dienst
• Juridisch medewerker bij een juridisch loket
• Beleidsmedewerker van juridische zaken
• Juridisch medewerker bij een adviesbureau
• Medewerker juridische afdeling Voogdijraad / Raad 

voor de Kinderbescherming 
• Juridisch medewerker bij een ministerie

OPLEIDING
De bacheloropleiding SJD is een praktijkgerichte juridische 
opleiding. In vier jaar tijd krijg je een brede juridische 
basis, met daarin vakken vanuit HBO – Rechten, zoals 
Strafrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk Procesrecht, 
Arbeidsrecht en Bestuursrecht. Daarnaast krijg je vakken 
specifiek gericht op het werkveld van de Sociaal Juridisch 
Dienstverlener, zoals Schuldsanering, Jeugd- en Ouderen-
beleid en Erfrecht. Daarnaast leer je praktische vaardig-
heden, zoals Onderhandelen en Coachingsvaardigheden. 
Deze kennis en vaardigheden pas je vervolgens toe bij de 
praktijkopdrachten, projecten, onderzoeksopdrachten en 
een stage. 

AANTREKKELIJK
• Erkend door de minister van Onderwijs van de Neder-

landse Antillen / Curaçao
• Positief oordeel / "geaccrediteerd” door de NVAO
• Doorstroommogelijkheden via de PreMaster naar de 

Master - opleiding van UoC
• Praktijkgerichte thema’s in samenwerking metlokale 

bedrijven / organisaties
• Praktische businesscases
• Erkende Bacheloropleiding
• Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
• Gedegen basis om verder te studeren voor Master - / 

WO-opleiding
• (Internationale) stages
• (Internationale) minoren
• Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
• Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

VOOROPLEIDING

A. TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS
Havisten en vwo’ers zijn toelaatbaar tot deze bacherlorop-
leiding.

B. TOELATING SBO/MBO
SBO’ers / MBO’ers met een diploma op niveau 4 zijn toe-
laatbaar tot deze bacheloropleiding.
 
C. VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN
Wanneer je diploma niet aan de nadere vooropleidingsei-
sen voldoet, kun je voor aanvang van de opleiding deelne-
men aan een deficiëntieonderzoek. Als je dit onderzoek met 
goed gevolg aflegt, word je alsnog toegelaten. Personen 
van 21 jaar en ouder die geen diploma kunnen overleggen 
op grond waarvan toelating mogelijk is, kunnen voor aan-
vang van de opleiding deelnemen aan het 21+onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit een motivatiegesprek.

VRIJSTELLIGEN(EN)
Hbo-, SPD– en UNA/UoC, ICUC- certificaten kunnen na be-
oordeling van de Examencommissie van UDC in sommige 
gevallen  vrijstellingen opleveren.
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The University of the Dutch Caribbean (UDC) 
offers the following international business ba-
chelors: Bachelor International Communication 
Management (ICM) with the specialism Public 
Affairs, Business Communication, and Journalism 
and the Bachelor of International Business (IB).  
These are challenging and truly international 
programs. Our faculty staff and teaching methods, 
curriculum development and enriching learning 
experiences create a culture of global academic 
excellence.

This broad Bachelor program gives the student 
the opportunity to specialize from an initial joint 
start. It is therefore still possible to change direc-
tion after the start of the program. This reduces 

the chance of failure. The world we live in is con-
stantly changing. Borders are disappearing and 
globalization increasingly influences the way we 
live and work. Large companies rely on intensive 
international contacts or are themselves part 
of larger multinationals. In Curacao and Aruba 
most financial companies and hotels are bound to 
international chains and businesses. (Royal Bank 
of Canada (RBC), MCB BANK/NovaScocia Bank, 
Renaissance Hotel, Marriott Hotel). 

We are training professionals who speak their 
language(s), have excellent communication skills 
and are aware of the cultural differences involved 
in doing business internationally. 

THE INTERNATIONAL BUSINESS BACHELORS IN ENGLISH AT UDC ARE:

1. Bachelor International Business (IB)
2. Bachelor International Communication Management (ICM)
 • International Communication Management (ICM) (ICM-PA) - Public Affairs
 • International Communication Management (ICM-BC) - Business Communication
 • International Communication Management (ICM-JO) - Journalism 

These programs are offered as Full time and Part time studies.

Do you prefer a career in international business and 
would you like to learn how to conduct business around 
the globe? Are you interested in an international career? 
Can you see yourself in a leading position in an interna-
tional company or organization? And do you dare to take 
responsibility for the successful operation of a depart-
ment, business unit or project? The English taught study 
route international business studies with its specialism 
prepares you for a managerial position in an internatio-
nal business environment. 

Do you want to study internationally?  Then this is your 
study for an international career! Go for It!

THE UNIVERSITY OF THE DUTCH CARIBBEAN (UDC):

INTERNATIONAL 
BUSINESS BACHELORS



40 | The University of the Dutch Caribbean (UDC) The University of the Dutch Caribbean (UDC) | 41

CAREER OPTIONS
The Bachelor International Business (IB) caters to the 
needs of the international business community and pre-
pares you for a future in, for example, trading companies, 
production or retail companies and of course multination-
als. Graduates of International Business (IB), through their 
insight, knowledge and transferable skills, are prepared 
for the workforce and a wide range of careers in interna-
tional agencies, governmental organizations and the global 
private sector on an international scale.

POSSIBLE CAREERS

Your position within these kinds of 
organizations could be:
• Export Manager
• Area Manager
• Account Manager
• Marketing Manager
• Product Manager
• Trade Consultant
• International Entrepreneur 
• Business Consultant
• Supply Chain Manager

PROGRAMME
The educational characteristics of The University of the 
Dutch Caribbean (UDC) are based upon a didactical con-
cept of four learning dimensions:

• Acquiring the Body of Knowledge
• Training the Body of Skills
• Developing a professional attitude
• Integration of these dimensions in complex (individual 

and group) assignments. 

Every dimension consists of educational units (EU), includ-
ing descriptions of Student Learning Outcomes (SLO) and 
assignments. The aim is to challenge students to actively 
study and participate, to show their maximum potential. 
The integrated assignments train the students in coopera-
tion in a complex professional environment. Professional 
Personal Development supports the student in the process 
of integrating learning and working experiences in their 
personal build-up. The curriculum of IBS-IB consists of two 
phases: the propaedeutical phase (year 1) and the main 
phase. Both have a four-block structure per year and are 
offered in a fulltime and part time program. 

The educational units of IB are structured in four dimen-
sions: knowledge, skills, attitude and integration. EU’s 
are designed in a concentric structure, each component 
building upon preexisting knowledge and skills. All EU’s 
are assigned according to the European Credit Transfer 
System (ECTS), each EC stand for a study load of 28 hours, 
combining lectures, self-study and project work. Every EU 
is assessed and if passed successfully, rewarded with the 
appropriate number of EC’s. 

YEAR 1: PROPARDEUTICAL PHASE
In the 1st year (propaedeutical phase) you get a broad 
foundation in all areas of international business. You also 
study a second foreign language apart from English. And 
you work on your research and critical thinking skills. 

Students are orienting themselves on their studies and 
professions in their first year. Therefor the training in year 
one is basic and aims to facilitate students to relatively 
easy switching of IBS - specialism.  You will gain insight 
into business processes and company cultures, various 
management styles and the management of financial re-
sources, and learn about the organization of a business. 
Issues like international law and social context will also 
be discussed, and we will touch upon various business 
cultures and trends. Key courses like: Economics, Cost 
Accounting, Strategic Marketing, Corporate Governance, 
International Law, Social Media, Intercultural Competences. 

Language is the key instrument of IB. Among your skills 
are presenting in English and possessing a working 
proficiency in an other language. This program functions 
and trains for the region of the former Dutch Antilles. This 
region is characterized by a multilingual and international 
character. 

YEAR 2-4: MAIN PHASE
The main phase follows the structure of the first year. This 
phase embodies two to three years, dependent on previous 
expertise and commitment of the individual student. The 
main phase aims to deepen the knowledge of the student, 
to practice the learning in an (international) internship and 
to prepare the graduation dossier consisting of products, 
based upon solid research. The nominal main phase con-
sists of 12 blocks, 4 internally, 4 externally and 4 optional 
(minor and research). 

During your 2nd, 3rd and 4th years, you gain more in-
depth knowledge and skills in the field of international 
business. You also get practical experience during your 
work placement/Internship (Study Abroad) and graduation 
assignment. Key courses like: Social Context, Strategic 
HRM, Economics, Project management, Export planning, 
Export management, Professional Research. We prefer 
that you do your internship in a foreign country (full time 
students) because when you go abroad, you learn to deal 
with different cultures and different ways of doing busi-
ness in real life. Students (full time) are therefore required 
to spend at least one semester abroad during the IB study. 
The year is concluded with a practical professional gradu-
ation project.  

DOES THE IB STUDY FIT YOU?
Are you interested in business?
Do you have a flair for languages?
Do you dare to cross borders?
Are you interested in other cultures?
Are you willing to explore new opportunities?
Do you like to travel?
Are you interested in international trends? 
Are you interested in international organizations?

Then this is your study for 
an international career! 
GO FOR IT!

INTERNATIONAL BUSINESS BACHELORS:

BACHELOR INTERNATIONAL 
BUSINESS (IB)
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COURSE OVERVIEW:

JAAR 1 BLOCK 1.1 
Courses

BLOCK 1.2 
Business Case 
& Courses

BLOCK 1.3 
Courses

BLOCK 1.4 
Business Case 
& Courses

JAAR 2 BLOCK 2.1 
Courses

BLOCK 2.2
Business Case 
& Courses

BLOCK 2.3
Courses

BLOCK 2.4
Business Case
& Courses

JAAR 3 BLOCK 3.1
Minor

BLOCK 3.2
Minor

BLOCK 3.3
Internship
(Study Abroad)

BLOCK 3.4
Internship
(Study Abroad)

JAAR 4 BLOCK 4.1
Research

BLOCK 4.2
Research

BLOCK 4.3
Professional 
International
Portfolio

BLOCK 4.4
Professional 
International
Portfolio

START:

August

PROGRAM:

Bachelor
4 YEARS

KEY COURSES:
• Intercultural Competences 
• Economics 
• English for Business Professionals 
• Research Skills 
• Ethics & Argumentation 
• Social Media & Management 
• Corporate Governance
• Lobbying
• International Law 

• Strategic HRM 
• Strategic marketing
• Retail marketing 
• Project management  
• Export management 
• Export planning
• International Business
• Internship: Study Abroad

FURTHER EDUCATION:
Do you want to continue learning? After completing this 
study route, you can advance with an academic master 
degree: for example, a Master of Business Administration 
(MBA).  

EXAMS:
All exams of the program are under the supervision of the 
Examination Board of The University of the Dutch Carib-
bean (UDC). Quality of the examinations is hereby guaran-
teed.

WHY BACHELOR INTERNATIONAL BUSINESS (IB) 
AT UDC?
• Recognized by the Ministry of Education of the  

Netherlands Antilles / Curaçao
• Personal and practical approach
• Internship - Study Abroad
• Program in English
• Faculty staff International orientated
• Professional, practical business cases
• International minors
• Personal Development Program (PDP) & study skills
• Adequate connection to the local & international labor 

market
• Study funding (SSC)

ADMISSIONS
Secondary education and fluency in English Certificate of 

secondary education that is at a comparable level to Antil-
lean/Dutch secondary education: e.g. Havo or Vwo, Level 4 
diploma from a SBO / MBO college, International Baccalau-
reate, General Certificate of Secondary Education (GCSE-A 
level), High school with A or B grades 
• Proof of English language proficiency. As the program 

is taught in English, a sufficient level of fluency in 
English is needed.

Do you not meet the admission requirements? If your di-
ploma does not meet pre-education requirements and you 
are aged 21 years and over you can participate in the 21+ 
test before the start of the program. This research con-
sists of one general English language and calculation test 
and a student motivation test. If you conduct this research 
successfully, you will be admitted.

INTERNATIONAL BUSINESS BACHELORS:

BACHELOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION 
MANAGEMENT (ICM)
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CAREER OPTIONS
The Bachelor International Communication Management 
(ICM) caters to the needs of the international business 
community and International Communication Management 
(ICM) educates students for three groups of professions: 
Public Affairs (job examples: speechwriter, spokesperson, 
communication and stakeholder management, lobby-
ist, campaign designer), Business Communication (job 
examples: social media manager, advertisement planning, 
corporate spokesperson, strategic communication advisor, 
stakeholder management, customer relations manag-
er, campaign designer) and Journalism (job examples: 
reporter and/or editor for social media, television, radio, 
magazines and newspapers, in-house storyteller and me-
dia producer for corporate or governmental media). 

POSSIBLE CAREERS
Your position within these kinds of organizations could be:
• communication professions in a governmental context 
• speechwriters 
• spokesperson
• communication and stakeholder manager
• lobbyist 
• campaign designer 
• social media manager
• advertisement planner 
• corporate spokesperson 
• strategic communication advisor
• customer relations manager,
• campaign designer
• reporter and/or editor for social media, television,  

radio, magazines and newspapers

PROGRAMME
The Bachelor program International Communication Man-
agement (ICM) leads to three professional profiles:

A. International Communication Management 
 (ICM-PA) - Public Affairs
B.  International Communication Management 
 (ICM-BC) - Business Communication
C.  International Communication Management 
 (ICM-JO) - Journalism 

The educational characteristics of The University of the 
Dutch Caribbean (UDC) are based upon a didactical con-
cept of four learning dimensions:
• Acquiring the Body of Knowledge
• Training the Body of Skills
• Developing a professional attitude
• Integration of these dimensions in complex (individual 

and group) assignments. 

Every dimension consists of educational units (EU), includ-
ing descriptions of Student Learning Outcomes (SLO) and 
assignments. The aim is to challenge students to actively 
study and participate, to show their maximum potential. 
The integrated assignments train the students in coopera-
tion in a complex professional environment. Professional 
Personal Development supports the student in the process 
of integrating learning and working experiences in their 
personal build-up. The curriculum of ICM consists of two 
phases: the propaedeutical phase (year 1) and the main 
phase. 

Both have a four-block structure per year and are offered 
in a fulltime and part time version of the same program. 
The educational units of ICM are structured in four dimen-
sions: knowledge, skills, attitude and integration. EU’s 
are designed in a concentric structure, each component 
building upon preexisting knowledge and skills. All EU’s 
are assigned according to the European Credit Transfer 
System (ECTS), each EC stand for a study load of 28 hours, 
combining lectures, self-study and project work. Every EU 
is assessed and if passed successfully, rewarded with the 
appropriate number of EC’s. 

YEAR 1: PROPARDEUTICAL PHASE
In the 1st year (propaedeutical phase) you get a broad 
foundation in all areas of international business. You also 
study a second foreign language apart from English. And 
you work on your research and critical thinking skills. Stu-
dents are orienting themselves on their studies and pro-
fessions in their first year. Therefor the training in year one 
is basic and aims to facilitate students to relatively easy 
switching of IBS - specialism. You will gain insight into 
communication processes and company cultures, various 
management styles and the management communication 
resources, and learn about the aspects of communication.  
Issues like communication theory, intercultural competenc-
es, video and audio productions, ethics & argumentations, 
social media and photography will also be discussed, and 
we will touch upon various business cultures and trends. 
Key courses like: Social Media, Intercultural Competences, 
Communication Theory, Research Skills, Audio Production, 
Video Production, Radio spot Production. Language is the 
key instrument of ICM. Among your skills are presenting 
in English and possessing a working proficiency in at other 
language. This program functions and trains for the region 
of the former Dutch Antilles. This region is characterized 
by a multilingual and international character. 

YEAR 2-4: MAIN PHASE
The main phase follows the structure of the first year. This 
phase embodies two to three years, dependent on previous 
expertise and commitment of the individual student. The 
main phase aims to deepen the knowledge of the student, 
to practice the learning in an (international) internship and 
to prepare the graduation dossier consisting of products, 
based upon solid research. The nominal main phase con-
sists of 12 blocks, 4 internally, 4 externally and 4 optional 
(minor and research). During your 2nd, 3rd and 4th years, 
you gain more in-depth knowledge and skills in the field of 
international business. You also get practical experience 
during your work placement/Internship (Study Abroad) 
and graduation assignment. Key courses like: Marketing, 
Lobbying, Crisis Management, Dealing with the Press, 
Video Production, Graphic Design, Government Campaign, 
Professional Research. We prefer that you do your intern-
ship in a foreign country (full time students) because when 
you go abroad, you learn to deal with different cultures 
and different ways of doing business in real life. Students 
(full time) are therefore required to spend at least one se-
mester abroad during the ICM study. The year is concluded 
with a practical professional graduation project.  

DOES THE ICM STUDY FIT YOU?
Are you interested in communication?
Are you interested in modern communication media?

COURSE OVERVIEW:

JAAR 1 BLOCK 1.1 
Courses

BLOCK 1.2 
Business Case & Courses

BLOCK 1.3 
Courses

BLOCK 1.4 
Business Case & Courses

JAAR 2 BLOCK 2.1 
Courses

BLOCK 2.2
Business Case & Courses

BLOCK 2.3
Courses

BLOCK 2.4
Business Case & Courses

JAAR 3 BLOCK 3.1
Minor

BLOCK 3.2
Minor

BLOCK 3.3
Internship (Study Abroad)

BLOCK 3.4
Internship (Study Abroad)

JAAR 4 BLOCK 4.1
Research

BLOCK 4.2
Research

BLOCK 4.3
Professional International
Portfolio

BLOCK 4.4
Professional International 
Portfolio

START:

August

PROGRAM:

Bachelor
4 YEARS

KEY COURSES:
• Intercultural Competences 
• Social Media & Management 
• Video Production
• Audio Production
• Radio Spot Production
• Photography / Drones
• Dealing with the Press
• Graphic Design
• Press Conference

• Crisis Management
• Economics 
• English for Business Professionals 
• Research Skills 
• Project management  
• Marketed research & data analyses 
• International Business
• Internship: Study Abroad

FURTHER EDUCATION:
Do you want to continue learning? After completing this 
study route, you can advance with an academic master 
degree: for example, a Master in Communication.  

EXAMS:
All exams of the program are under the supervision of the 
Examination Board of The University of the Dutch Caribbean 
(UDC). Quality of the examinations is hereby guaranteed.

Are you interested in journalism?
Do you have a flair for languages?
Do you dare to cross borders?
Are you interested in other cultures?
Are willing to explore new opportunities?
Do you like to travel?
Are you interested in international trends of communication? 
Are you interested in international organizations?

Then this is your study for an international career! 
GO FOR IT!

WHY INTERNATIONAL COMMUNICATION MANAGEMENT 
(ICM) at UDC?
• Recognized by the Ministry of Education of the Nether-

lands Antilles / Curacao
• Personal and practical approach
• Internship - Study Abroad
• Program in English
• Faculty staff International orientated
• Professional, practical business cases
• International minors
• Personal Development Program (PDP) & study skills

• Adequate connection to the local & international  
labor market

• Study funding (SSC)

ADMISSIONS
Secondary education and fluency in English
• Certificate of secondary education that is at a compara-

ble level to Antillean/Dutch secondary education: e.g. 
Havo or Vwo, Level 4 diploma from a SBO / MBO col-
lege, International Baccalaureate, General Certificate of 
Secondary Education (GCSE-A level), High school with 
A or B grades 

• Proof of English language proficiency. As the program 
is taught in English, a sufficient level of fluency in 
English is needed.

Do you not meet the admission requirements? If your di-
ploma does not meet pre-education requirements and you 
are aged 21 years and over you can participate in the 21+ 
test before the start of the program. This research con-
sists of one general English language and calculation test 
and a student motivation test. If you conduct this research 
successfully, you will be admitted.
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THE UNIVERSITY OF THE DUTCH CARIBBEAN (UDC):

DOORSTROOM-
SCHEMA 

BEROEPSVELD

BEROEPSVELD

BEROEPSVELD

SBO NIVEAU - 3

SBO NIVEAU - 4

SBO NIVEAU - 3

SBO NIVEAU - 4

BACHELOR / HBO

SBO NIVEAU - 4

BACHELOR / HBO

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

Financieel
Administratief
Accountancy

Financieel Administratief 
Medewerker - 3

Bedrijfsadmini-
strateur - 4

Sociaal
Juridisch

Sociaal Pedagogisch
Werker - 3

Sociaal Pedagogisch
Werker - 4

Sociaal Juridisch
Medewerker - 4

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

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

Commercieel Medewerker 
Bank- & Verzekeringswezen- 4Bank & Verzekeringen

(IB) International Business

Bedrijfsadministrateur - 4

International Business 
Management - 4

International Business

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

Allroundmedewerker IT 
Sytems and Devices - 3IT/Netwerk

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

(Commercieel)
Medewerker Marketing
& Communicatie - 4

Marketing
Communicatie
PR
Ondernemerschap
Business

(BBA) Commerciele Economie (CE)
(BBA) Management, Economie & Recht (MER)
(BBA) Small Business & Retail management (SBRM)

Toeristisch manager - 4

Travel & Hospitality - 4
Toerisme

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

Sport - & Bewegingscoordinator- 4

International Handel & Groothandel - 4
Sport & Ondernemen
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• Bacheloropleidingen in voltijdstudies en  
deeltijdstudies. 

• Nieuwe praktische opzet van de afstudeerfase.

• Bacheloropleiding Bachelor International  
Business (IB) (ENGELSTALIG)  

• Bacheloropleiding Bachelor International  
Communication Management (ICM)  
(ENGELSTALIG)

• Bacheloropleiding Bachelor of Laws (LL.B.)  
met 2 afstudeerrichtingen.

• Bacheloropleiding Bachelor of Business  
Administration (BBA) met  
8 afstudeerrichtingen.

• UDC - bacheloropleidingen; erkend door de 
Minister van Onderwijs van de Nederlandse 
Antillen/ Curaçao.

• Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) heeft een positief oordeel uitgesproken 
over de kwaliteit van de bacheloropleidingen.

• Perfecte afstemming en aansluiting op de lokale 
arbeidsmarkt.

• Gedegen basis om verder te studeren voor  
Master - / WO - opleiding.

• Afstuderen en/of Minor kan in het buitenland. 

• Modern, competentiegericht onderwijs. 

• Werken in kleine groepen met persoonlijke 
aandacht.

• Docenten / consultants uit de praktijk. 

• Veel aantrekkelijke financiële regelingen. 

• Studiefinanciering (SSC) voor alle opleidingen. 

• Goede sfeer en persoonlijke aanpak. 

• Onze studies zijn een grote stap in je carrière!

THE UNIVERSITY OF THE DUTCH CARIBBEAN (UDC):

WAAROM KIEZEN VOOR 
THE UNIVERSITY OF 
THE DUTCH CARIBBEAN 


