
 

De heer Arij Hoogendijk MEd 

Arij Hoogendijk is bewegingstherapeut, docent Lichamelijke 

oefening en Handelskennis. In 2006 is hij afgestudeerd als Master 

of Education. Na eerst werkzaam te zijn geweest in het 

bedrijfsleven koos Arij Hoogendijk voor het onderwijs. Nu met 

ruim 37 jaar ervaring, waarvan de meeste jaren in het VMBO en 

het MBO. Arij Hoogendijk is momenteel directielid en teamleider 

aan het Lentiz Life College te Schiedam Nederland. 

 

Mevrouw drs. Anna Maria Andriol 

Anna Maria Andriol heeft aan de VU geschiedenis gestudeerd. Zij 

heeft voor de instellingen van het Hoger Onderwijs koninkrijksbreed in 

kaart gebracht, waarom het studiesucces, bijvoorbeeld van de 

studenten uit Curaçao achterblijven. En vooral ook hoe we elkaar 

zouden kunnen ondersteunen om dit te kantelen. Zij heeft veel 

expertise op gebied van studiesucces. 

Anna Maria Andriol is werkzaam bij De Haagse Hogeschool en bij het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij de De Haagse Hogeschool 

coördineert zij momenteel de samenwerking tussen International Business Studies en de 

instellingen van hoger onderwijs in de Caribische regio. Bij het ministerie is zij een van 

de kwartiermakers Digitale Agenda/Digitale Samenwerking binnen het Koninkrijk. 

 

Mevrouw dr. Odette van Brummen-Girigorie 

Odette van Brummen-Girigorie is ontwikkelings- en sociale 

psycholoog met de nevenrichting arbeidsorganisatie en 

personeelspsychologie. Zij is in 2015 gepromoveerd in de 

Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Odette van Brummen is kinder- en jeugdpsycholoog en 

geeft begeleiding aan kinderen en volwassenen aan de 

hand van de Zelfconfrontatie Methode. Odette is 

onderzoeker bij het onderzoekscentrum en tevens docent 

bij de Algemene faculteit en de faculteit van Maatschappij 

en Gedragwetenschappen van de Universiteit van 

Curaçao.  
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Mevrouw Mirachela (Popi) Martina Med SEN 

Mirachela  Martina heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs, de 

laatste jaren als docent Nederlands en wiskunde binnen het 

Voortgezet Onderwijs. Zij studeerde in 2014 af als Master Special 

Education Needs aan de Universiteit van Curaçao. 

Door haar drijfveer om kinderen met een speciale behoefte te 

ondersteunen, heeft zij zich verdiept in het lesgeven en 

begeleiden van leerlingen met een visuele beperking. Zo heeft zij 

georiënteerd aan de Bartiméus Ermelo Nederland die 

gespecialiseerd is in het werken met deze doelgroep. Momenteel 

is Mirachela Martina werkzaam bij de Gouveneur Laufferschool 

VSBO als zorgcoördinator. 

 

 

Mevrouw Eveline Blijden 

Eveline Blijden studeerde af als bezigheidstherapeute en zij heeft 

ook Human Research Management gestudeerd. Zij werkt sinds 

1997 bij SIGE als adviseur studie- en beroepskeuze en beheert 

het Infocentrum voor loopbaanbegeleiding en -oriëntatie. Via LDC 

Business te Leeuwaarden heeft zij zicht gespecialiseerd in de 

afname van affiniteits-, interesse- en beroepskeuzetesten. 

 

 

Mevrouw Aisheline Justiana-Brion 

Aisheline Justiana heeft 33 jaar ervaring het onderwijs. Eerst in het 

primair onderwijs, bij de schoolbegeleidingsdienst SEDUKAL en 

vervolgens bij het SIGE als  psychologisch assistent en als 

pedagogisch didactische begeleider. Sinds vorig jaar 2017 heeft zij 

voor een nieuwe uitdaging gekozen. Zij werkt nu samen met  

mevrouw Eveline Blijden en richt zich op loopbaanbegeleiding en -

oriëntatie. 

 

De heer drs. Daniel Hodge 

Daniel Hodge behaalde in 1987 zijn doctoraal  bedrijfskunde aan 

de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na zijn studie keerde hij 

terug naar Curacao en beklede hij verschillende staffuncties op 

het gebied van financiën. Bij Kodela, Maduro & Curiel’s Bank en 

Giro. Sinds 2002 is hij werkzaam als directeur bij de Post 

Spaarbank. Daniel Hodge werd op 31 december 2012 beëdigd tot 

de derde minister-president van het Land Curaçao. 
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