
A° 2021 N° 93 
 

 

 

 

PUBLICATIEBLAD 
 

 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 18de 

december 2020 strekkende tot wijziging van artikel 20, vijfde en zesde lid, van het 

Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.1 

 

_____________ 

 

In naam van de Koning! 

______ 

 

De Gouverneur van Curaçao, 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is de benaming van het vak mens en maatschappij 1,2 in het voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs te vervangen door mens en maatschappij 2; 

         

        Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel I 

 

Het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. wordt als volgt gewijzigd: 

 

  

In artikel 20, vijfde lid, onderdeel b, en zesde lid, onderdelen a, b en c, worden de woorden 

“mens en maatschappij 1,2” telkens vervangen door: mens en maatschappij 2. 

 

Artikel II 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt 

terug tot en met 1 augustus 2020.  

  

Gegeven te Willemstad, 18 december 2020 

L.A. GEORGE-WOUT 

De Minister van Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport,  

S. J. CROES  

 

Uitgegeven de 13de augustus 2021 

De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 

                     
1 P.B. 1985, no. 155 
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de 18de december 2020 strekkende tot wijziging van artikel 20, vijfde lid, 

onderdeel b, en zesde lid, onderdelen a, b en c, van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., 

v.s.b.o. 

 

Algemeen 

Dit landsbesluit strekt ertoe de benaming van het vak “mens en maatschappij 1,2” in artikel 20, 

vijfde en zesde lid, van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. gewijzigd wordt in 

“mens en maatschappij 2”.  

Thans zijn er aan de scholen verschillende examenprogramma’s uitgegeven waaronder voor het 

vak mens en maatschappij. Daar er geen duidelijke verdeling bestaat voor de vakken mens en 

maatschappij 1 en mens en maatschappij1,2 in het examenprogramma moeten de scholen zelf 

aangeven welke exameneenheden onder mens en maatschappij 1 en welke onder mens en 

maatschappij 1,2 geschieden. Dit brengt met zich mee dat ieder school een ander verdeling maakt 

en niet uniform te werk gaan. Om deze onenigheid en tevens verwarring tussen beide vakken te 

voorkomen heeft de regering besloten om twee losse examenprogramma’s uit te geven, te weten: 

mens en maatschappij 1 en mens en maatschappij 2. Tevens heeft de regering besloten om deze 

nieuwe benaming ook wettelijk te wijzigen zoals al jaren op het diploma van v.s.b.o. staat 

beschreven. 

Het minimum aantal uren dat in het vak mens en maatschappij 2 moet worden gegeven blijft 

ongewijzigd, dus gelijk aan het aantal uren dat tot nog toe stond voor het vak mens en 

maatschappij 1,2. 

Het onderhavige wijzigingslandsbesluit dient met terugwerkende kracht tot het begin van het 

schooljaar 2020/2021 in werking te treden. De bevoegde gezagsorganen zijn tijdig van het 

voornemen bij brief van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport op de hoogte 

gebracht.  

 

Financiële gevolgen 

Dit landsbesluit heeft geen financiële gevolgen voor het Land. 

 

Advies Raad van Advies 

De Raad van Advies heeft in haar advies d.d. 22 oktober 2020, RvA no. RA/38-20-LB, 

aangegeven dat er geen aanleiding is om inhoudelijke opmerking te maken op onderhavig 

ontwerp. 

 

 

 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, 

Cultuur en Sport, 

S. J. CROES 

 

 

 

 

 
 

 


