
 

1 Onderzoeks- en kennisinstellingen in het 

Caribisch deel van het koninkrijk 

Deze bijlage geeft een overzicht van de instellingen in het Caribisch deel van het 

Koninkrijk der Nederlanden die hoger onderwijs geven en/of onderzoek uitvoeren. Ook 

opgenomen zijn private organisaties die veel behoefte hebben aan kennis, en soms zelf 

onderzoek uitvoeren. Dit overzicht is gebaseerd op het rapport van Bijker en Wuite 

(2021), aangevuld met informatie van het ministerie van OCW, de NWO-

projectendatabase en deskresearch. Het overzicht is daarmee niet uitputtend.  

 

Het is niet van alle instellingen duidelijk hoe zij gefinancierd zijn, en wat het aandeel 

publieke financiering daarin is. Bijker en Wuite (2021) stellen vast dat er drie 

universiteiten zijn die voor meer dan 50% publiek gefinancierd zijn: de universiteiten 

van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Van de overige instellingen voor hoger onderwijs 

hebben we geen jaarverslag of ander document kunnen vinden dat inzichtelijk maakt 

hoe ze precies zijn gefinancierd. Ook van de overige organisaties waren deze 

gegevens niet beschikbaar. 
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Soort instelling Naam Activiteiten 

Universiteiten 

en 

hogeronderwijs-

instellingen 

Universiteit van Aruba HBO- en WO-bacheloropleidingen, 

masteropleidingen en onderzoek 

 Universiteit van Curaçao HBO- en WO-bacheloropleidingen, 

masteropleidingen en onderzoek 

 Inter-Continental university of 

the Caribbean  

HBO- en WO-bacheloropleidingen en 

masteropleidingen 

 University of the Dutch 

Caribbean (Curaçao) 

HBO- en WO-bacheloropleidingen 

 Universiteit van Sint Maarten HBO- en WO-bacheloropleidingen  en 

verschillende daarop voorbereidende 

programma’s 

 Instituto Pedagogico Arubano HBO-lerarenopleiding kleuter-, basis- en 

voortgezet onderwijs. Docenten voeren ook 

onderzoek uit, maar hebben daarvoor geen PHD 

behaald.  

 International Hospitality and 

Tourism College (Curaçao) 

Opleidingsaanbod hospitality 

 Instituto pa Formashon den 

Enfermeria (IFE, Curaçao) 

MBO en HBO opleidingen in sector zorg en 

welzijn.  

American 

medical schools 

Aureus University School of 

Medicine (Aruba) 

Opleiding tot Doctor of medicine, vergelijkbaar 

met masteropleiding geneeskunde 

 Xavier University School of 

Medicine (Aruba) 

Opleiding tot Doctor of medicine, vergelijkbaar 

met masteropleiding geneeskunde 

 Avalon University School of 

Medicine (Curaçao) 

Opleiding tot Doctor of medicine, vergelijkbaar 

met masteropleiding geneeskunde 

 Caribbean Medical University 

(Curaçao) 

Opleiding tot Doctor of medicine, vergelijkbaar 

met masteropleiding geneeskunde 

 St. Martinus University Faculty 

of Medicine (Curaçao) 

Opleiding tot Doctor of medicine, vergelijkbaar 

met masteropleiding geneeskunde 

 American University of the 

Caribbean (Sint Maarten) 

Opleiding tot Doctor of medicine, vergelijkbaar 

met masteropleiding geneeskunde 

 Saba University School of 

Medicine 

Opleiding tot Doctor of medicine, vergelijkbaar 

met masteropleiding geneeskunde 

Onderzoeks-

instituten en  

–organisaties 

Caribbean Netherlands Science 

Institute (CNSI) 

Dienstverlening ter ondersteuning van onderzoek 

naar duurzaamheid small island economies en 

versterking onderzoek Nederlandse Cariben. 

Beheer van twee laboratoria en andere diensten, 

zoals werkplekken, accommodatie en transport.  
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 Curaçao Biomedical & Health 

Research Institute (CBHRI) 

Biomedisch onderzoek, met een focus op ziekten 

die veel voorkomen in of een risico vormen voor 

de regio’s Curaçao, de Caraïben en Latijns 

Amerika. 

 Caribbean Research and 

Management of Biodiversity 

(Carmabi) 

Beheerder van natuurparken op Curaçao die 

tevens onderzoek doet naar de natuurlike 

omgeving (op land en in zee). Tevens betrokken 

bij educatie en consultancy. 

 Archeological Center/Institute 

St. Maarten, Saba, Bonaire 

(SIMARC/SABARC/BAI) 

Archeologische centra opgezet door Jay B. 

Haviser. SIMARC heeft een laboratorium en is 

officieel depot van archeologische collecties 

 St. Eustatius Center for 

Archaeological Research 

(SECAR) 

Archeologisch onderzoek, connectie met drie 

hierboven onduidelijk.  

 Curaçao Innovation & 

Technology Institute (CITI) 

Centrum voor innovatie en nieuwe technologie. 

Precieze rol onderzoek nog onduidelijk. 

 Caribbean Shark Coalition 

(CSC) 

Samenwerkende experts voor studie en behoud 

van haaien in Caribische wateren van Bonaire.  

 Volksgezondheid Instituut 

Curaçao (VIC) 

Instituut van het ministerie van Gezondheid, 

Milieu en Natuur. Doet onderzoek op het gebied 

van gezondheid en gezondheidszorg.  

 Environmental Protection in the 

Caribbean (EPIC) 

Stichting voor onderzoek, voorlichting en 

gemeenschappelijke acties ter bescherming van 

het Caribische milieu.  

 Curaçao Sea Aquarium Aquarium en dolfinarium met 

onderzoeksfaciliteiten waarmee ze onderzoek 

uitvoeren en faciliteren. 

Organisaties die 

kennis nodig 

hebben en soms 

bijdragen aan 

onderzoek 

Dutch Caribbean Nature 

Alliance 

Samenwerkingsverband van non-

profitorganisaties (zoals de hierboven genoemde 

natuurparkbeheerders) dat het beheer van 

natuurgebieden in de Cariben ondersteunt.  

 FPNA (Aruba), STINAPA 

(Bonaire), STENAPA (St. 

Eustatius), NFSXM (st. 

Maarten), SCF (Saba) 

Beheerorganisaties natuurparken. SCF houdt 

zich daarnaast ook bezig met het cultureel 

erfgoed.  

 ECHF (Eastern Caribbean 

Health Foundation) 

Non-profitorganisatie voor 

gezondheidsonderzoek 

 Fundashon Dier en Onderwijs 

Cariben 

Non-profitorganisatie voor educatie over het 

Caribisch ecosysteem, zorg en rehabilitatie van 

dieren en onderzoek 

 Fundashon Prevenshon Centrum voor ziektepreventie door screening 

(met name kanker). 



  4 

 

 

 

 Reef Renewal Bonaire Stichting die zich inzet voor de bescherming en 

het herstel van koraalriffen door training, 

voorlichting en de ontwikkeling van nieuwe, 

innovatieve methoden.   

 Saba Heritage Center (SHC) Centrum voor behoud en promotie cultureel 

erfgoed Saba 

 Stichting Rode Kruis Bloedbank 

Curaçao 

Bloedbank Curaçao 

Ziekenhuizen Curaçao medical center   

 Dr. Horacio E. Oduber Hospital 

(Aruba) 

 

 Fundashon Mariadal (Bonaire)  

Onderzoeks-

faciliteiten van 

andere landen 

AlgaePARC Bonaire Onderzoeksproject gefinancierd door de EU en 

NWO met als doel om commerciële algenkweek 

op Bonaire te realiseren. In 2020 is gestart met 

een pilotfaciliteit.  

 CBS Kantoor op Bonaire voor dataverzameling. 

Analyse en verwerking gebeurt in Nederland 

 Galileo Een van de stations van wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem van de EU 

 Proteus Nog niet gerealiseerd plan voor toekomstig 

onderwaterstation voor onderzoek, gefinancierd 

door de kleinzoon van Jacques Cousteau. 

 


