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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 6de oktober 2016
houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de
Landsverordening voortgezet onderwijs 1
____________
In naam van de Koning!
______
De Gouverneur van Curaçao,

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening
voortgezet onderwijs aan te vullen met de afsluitende bekwaamheidsbewijzen als verkregen na
succesvolle afronding van de bachelor- en of master opleidingen tot leraar Papiamentu, leraar
Engels, leraar Spaans en leraar Nederlands, aan de Algemene Faculteit van de University of
Curaçao;
dat het bepaalde in artikel 36, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs in acht
wordt genomen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I
De bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs,
wordt aangevuld door de bijlage bij dit landsbesluit.
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Artikel II
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het
Publicatieblad, waarin het geplaatst is en werkt, voor wat betreft de nummers 208 tot en met
211, terug tot en met 1 januari 2006 en voor wat betreft de nummers 212 tot en met 215 terug
tot en met 1 januari 2011.
Gegeven te Willemstad, 6 oktober 2016
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport,
I.A. DICK

Uitgegeven de 25ste november 2016
De Minister van Algemene Zaken,
B.D. WHITEMAN
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NOTA VAN TOELICHTING bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de
6de oktober 2016 houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de
Landsverordening voortgezet onderwijs
I.

Inleiding

Sinds 2002 is de Algemene Faculteit van de University of Curaçao (UoC) gestart met de
bacheloropleiding Papiamento welke vanaf 2007 vernieuwd stapsgewijs werd ingevoerd.
Voorts is de UoC in 2004, respectievelijk in 2005 en 2007 de bacheloropleidingen Engels,
Nederlands en Spaans gaan aanbieden. Sinds 2009 kon tevens de masteropleiding in
genoemde talen worden gevolgd. De master opleidingen zijn in 2012 beoordeeld door de
Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) als HBO master opleidingen.
De genoemde opleidingen strekken tot het opleiden van leraren voor het voortgezet onderwijs
en het secundair beroepsonderwijs zoals geregeld in de Landsverordening voortgezet
onderwijs en de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie. De
afgestudeerden verkrijgen bij het afronden van hun bachelor- respectievelijk masteropleiding
een bachelor- of masterdiploma. Naast genoemde bekwaamheidsbewijzen voorziet het
curriculum van de opleidingen ook in het bewijs van voldoende pedagogische en didactische
voorbereiding.
Artikel 35, eerste lid, en artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs
bepalen dat slechts benoemd kan worden tot leraar aan een school, hij die (o.a.) in het bezit is
van een bekwaamheidsbewijs voor dat onderwijs en een bewijs van voldoende pedagogische
en didactische voorbereiding, als opgenomen in de bijlage van de landsverordening, welke
bijlage als Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, werd vastgesteld en wordt
aangehaald als de ‘Bevoegdhedenregeling v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., h.b.o.’. 2
Het voorliggende landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt in dit verband tot
aanvulling van de bijlage behorende bij de Landsverordening voortgezet onderwijs, opdat
wordt vastgesteld dat de bachelor- respectievelijk de masterdiploma’s Nederlands,
Papiamentu, Engels en Spaans als afgegeven door de Algemene Faculteit van de UoC, voldoen
aan de vereisten gesteld in genoemde landsverordening voor het geven van onderwijs in het
voortgezet en secundair beroepsonderwijs.
Omdat de eerste afgestudeerden aan de genoemde bachelor opleidingen reeds in 2006 een
diploma hebben ontvangen en de eerste afgestudeerden aan de genoemde master opleidingen
reeds in 2011, werkt dit landsbesluit voor wat betreft de diploma’s onder de nummers 208,
209, 210 en 211, terug tot en met het jaar 2006 en voor wat betreft de diploma’s onder de
nummers 212, 213, 214 en 215, terug tot en met het jaar 2011.
II.
Financiële consequenties
Aan dit landsbesluit zijn geen financiële consequenties voor het Land verbonden.
III. Advies van de Raad van Advies.
De Raad van Advies is van mening dat de regering aan het ontwerp geen terugwerkende
kracht kan verlenen tot en met 1 januari 2006, aangezien haar regelgevende bevoegdheid is
begonnen vanaf het moment dat Curaçao de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk der
Nederlanden heeft verkregen, te weten 10 oktober 2010.
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Te dien aanzien wil de regering het volgende opmerken. In artikel 1 van de Algemene
Overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao 3 is als uitgangspunt gekozen dat alle
op het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling in Curaçao geldende
landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, en andere besluiten
van regelgevende aard van de Nederlandse Antillen, alsmede eilandsverordeningen en
eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, van het eilandgebied Curaçao van kracht
blijven. Hetzelfde geldt voor besluiten van de Nederlandse Antillen en van het eilandgebied
Curaçao die niet van regelgevende aard zijn; ook de op het moment van inwerkingtreding van
de Staatsregeling in het eilandgebied Curaçao bestaande bestuursorganen blijven
gehandhaafd totdat zij door andere zijn vervangen.
In de Memorie van Toelichting op de Algemene Overgangsregeling wetgeving en bestuur
Land Curaçao wordt onder het hoofdstuk 2.2, Doelstelling regeling, de visie gegeven op het
nieuwe Curaçao. Daarin komt tot uitdrukking dat de instituten en wettelijke regels die in de
loop der jaren in de Nederlandse Antillen zijn ontwikkeld onderscheidenlijk vastgesteld,
behoren tot het gedachtegoed van de Curaçaose bevolking en dat de ongestoorde voortgang
van het rechtsleven van Curaçao is gebaat bij een benaderingswijze die de bestaande geldende
regelgeving van het eiland overneemt.
Deze wijze van regelgeving, waarbij in principe alle rechten en verplichtingen overgaan naar
het nieuwe land Curaçao, duidt op een overdracht onder algemene titel: het nieuwe land
Curaçao is erfgenaam van zowel de rechten als de plichten die ten aanzien van het voormalige
eiland(gebied) Curaçao van toepassing waren. Ook civielrechtelijk is dit zo geregeld, zie
artikel 4, waarin is vermeld dat alle rechten en verplichtingen naar burgerlijk recht van het
eilandgebied Curaçao overgaan op het land Curaçao.
De regering van Curaçao is van mening dat het nieuwe land de op 10-10-10 bestaande
wetgeving die voordien al op Curaçao van toepassing was als erfenis heeft meegekregen met
alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn en dat daaraan tevens verbonden blijft de
– ook vóór 10-10-10 voor de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao bestaande mogelijkheid om aan die wetgeving waar nodig en mogelijk terugwerkende kracht te
verlenen, uiteraard voor zover het betrekking heeft op Curaçao.
De regering ziet daarom geen reden om af te zien van de terugwerkende kracht van artikel II.
Aan de opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard van de Raad van Advies is
gevolg gegeven.

Willemstad, 21 oktober 2016
De Minister van Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur en Sport,
I.A. DICK
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Bijlage behorende bij artikel I van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van
de 6de oktober 2016 houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid,
van de Landsverordening voortgezet onderwijs

I
Nr.

II
Bewijzen van bekwaamheid

III
Vakken

IV
V
Soorten
Opmerkingen
van onderwijs

208.

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd bachelor examen Papiamentu
aan de algemene faculteit van de
University of Curaçao.

Papiamentu

3

209.

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd bachelor examen Engels
aan de algemene faculteit van de
University of Curaçao.

Engels

3

210.

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd bachelor examen Nederlands
aan de algemene faculteit van de
University of Curaçao.

Nederlands

3

211.

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd bachelor examen Spaans
aan de algemene faculteit van de
University of Curaçao.

Spaans

3

212.

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd master examen Papiamentu
aan de algemene faculteit van de
University of Curaçao.

Papiamentu

2,3

213.

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd master examen Engels
aan de algemene faculteit van de
University of Curaçao.

Engels

2,3

214.

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd master examen Nederlands
aan de algemene faculteit van de
University of Curaçao.

Nederlands

3,4

215.

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd master examen Spaans
aan de algemene faculteit van de
University of Curaçao.

Spaans

2,3

