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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 4de november 2019 tot
wijziging van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.1
____________
In naam van de Koning!
______
De Gouverneur van de Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat bij de vaststelling van de studielast van de verplichte vierde taal voor het v.w.o. een fout in
het landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. is geslopen, die aangepast moet worden zodat
de cijfer voor bovengenoemd vak kan worden opgenomen in het combinatiecijfer;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Artikel 19 van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt het getal “240” achter “Spaanse, Franse of Duitse taal” vervangen door:
200.
2. In het negende lid, onderdeel a, wordt “het zesde tot en met het negende lid” vervangen
door: het vijfde tot en met het achtste lid.
Artikel II
Dit landsbesluit treedt in werking na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1
augustus 2010.
Gegeven te Willemstad, 4 november 2019
L. A. GOERGE- WOUT
De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport,
M. M. ALCALA- WALLÉ
Uitgegeven de 2de januari 2020
De Minister van Algemene Zaken,
E. P. RHUGGENAATH
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit van de 4de november 2019 tot wijziging
van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.2
I.

Algemeen

Op grond van artikel 19, eerste lid, van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. dient de
leerling onderwijs te volgen in een verplichte vierde taal, te weten de Spaanse, Franse of Duitse
taal. In de praktijk gaat het in het algemeen om de Spaanse taal, hoewel ook gekozen kan worden
voor Frans of Duits, voor zover aangeboden. Voor deze verplichte vierde taal is een studielast
van 240 uur vastgesteld. Het examen dat in deze vierde taal wordt afgelegd wordt gehouden op
h.a.v.o.-niveau aangezien het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (Examenbureau) niet
over de capaciteit beschikt om een examen op v.w.o.-niveau te produceren. Het eindcijfer voor
deze taal wordt apart vermeld op de cijferlijst.
Deze regeling heeft bij de scholen de vraag opgeroepen of het wel terecht is dat een vak waarvoor
een examen op h.a.v.o.-niveau is gedaan even zwaar meetelt in de slagingsregeling als een vak
waarin op v.w.o.-niveau wordt geëxamineerd. Daarom is het verzoek gekomen om het eindcijfer
van de vierde taal op te nemen in het combinatiecijfer in plaats van de huidige aparte positie van
dit cijfer op de cijferlijst. De regering heeft besloten hieraan tegemoet te komen. Door de
studielast te verlagen van 240 naar 200 uur valt de verplichte vierde taal onder de regeling van
artikel 35, vijfde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., waardoor het
voor de toepassing van de slagingsregeling van artikel 36, derde lid, van genoemd landsbesluit
meetelt voor het berekenen van het gemiddelde eindcijfer (combinatiecijfer) voor desbetreffende
vakken.
Aan de regeling is terugwerkende kracht verbonden tot en met 1 augustus 2010. Aan de scholen
is reeds op 2 juni 2010 mededeling gedaan van de onderhavige wijziging. Het voorstel is in het
h.a.v.o/v.w.o. platform met de scholen besproken; de scholen en schoolbesturen zijn hiermee
akkoord gegaan.
De scholen hebben deze wijziging per 1 augustus 2010 opgenomen in hun zogenoemde PTA, het
Programma Toetsen en Afsluiting, een informatief document waarin onder andere de
slagingsregeling is opgenomen, dat telkens aan het begin van het schooljaar ter kennis van
ouders en leerlingen wordt gebracht.
II.

Financiële gevolgen

Dit landsbesluit heeft geen financiële gevolgen voor het Land.
III. Raad van Advies
De regering heeft aan de Raad van Advies om advies inzake onderhavig landsbesluit verzocht.
De Raad van Advies heeft op 19 juni 2019 advies uitgebracht (no. RA/16-19-LB).
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Op advies van de Raad van Advies is in artikel II van het ontwerp aan het onderhavig
landsbesluit terugwerkende kracht verleend tot en met 1 augustus 2010. Naar het oordeel van de
Raad wordt door aan het onderhavige landsbesluit terugwerkende kracht te verlenen tot en met
1 augustus 2011, niet tegemoet gekomen aan de gerechtvaardigde verwachtingen die sinds het
schooljaar 2010/2011, middels het Programma Toetsen en Afsluiting (PTA) gewekt zijn bij de
leerlingen en hun ouders. Tevens is op advies van de Raad van Advies enkele correcties
aangebracht van wetstechnische en redactionele aard.

De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport,
M. M. ALCALA- WALLÉ

