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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28ste juni 2019, 

houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening 

voortgezet onderwijs1  

 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 

 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is in de Bevoegdhedenregeling v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., h.b.o.2  een correctie aan te 
brengen inzake het niveau van de onderwijsbevoegdheid die is verbonden aan het diploma van de 
bachelor- en master opleidingen tot leraar Papiamentu, Engels, Spaans respectievelijk 
Nederlands, aan de Algemene Faculteit van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa 
Gomez; 
 
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 nummers 208 tot en met 215 met de bijbehorende tekst van de Bevoegdhedenregeling v.w.o., 
h.a.v.o., v.s.b.o., h.b.o. worden vervangen door de nummers 208 tot en met 215 met de 
bijbehorende tekst die is opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit. 
 
 
 
 

                     
1 P.B. 1979, no. 29  
2 P.B. 2008, no. 56 
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Artikel II 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking 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, 28 juni 2019 

 L.A. GEORGE-WOUT 
     
    

   
 
De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport, 

M.M. ALCALA – WALLÉ 
 
 
 
 
             Uitgegeven de 6de augustus 2019 
                                                      De Minister van Algemene Zaken, 

E.P. RHUGGENAATH 
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Bijlage behorende bij artikel I van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 

28ste juni 2019, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de 

Landsverordening voortgezet onderwijs 

 
I II      III  IV  V  
Nr. Bewijzen van bekwaamheid   Vakken Soorten            Opmerkingen 

van onderwijs  
 

208. Getuigschrift van met goed gevolg  Papiamentu 2,3 
afgelegd bachelor examen Papiamentu 
aan de algemene faculteit van de  
University of Curaçao. 

 
209. Getuigschrift van met goed gevolg  Engels  2,3 

afgelegd bachelor examen Engels 
aan de algemene faculteit van de  
University of Curaçao. 
 

210. Getuigschrift van met goed gevolg  Nederlands 2,3 
afgelegd bachelor examen Nederlands 
aan de algemene faculteit van de  
University of Curaçao. 

 
211. Getuigschrift van met goed gevolg  Spaans  2,3 

afgelegd bachelor examen Spaans 
aan de algemene faculteit van de  
University of Curaçao. 

 
212. Getuigschrift van met goed gevolg  Papiamentu 1 t/m 4 

afgelegd master examen Papiamentu 
aan de algemene faculteit van de  
University of Curaçao. 

 
213. Getuigschrift van met goed gevolg  Engels  1 t/m 4 

afgelegd master examen Engels 
aan de algemene faculteit van de  
University of Curaçao. 

 
214. Getuigschrift van met goed gevolg  Nederlands 1 t/m 4 

afgelegd master examen Nederlands 
aan de algemene faculteit van de  
University of Curaçao. 

 
215. Getuigschrift van met goed gevolg  Spaans  1 t/m 4 

afgelegd master examen Spaans 
aan de algemene faculteit van de  
University of Curaçao. 
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

van de 28ste juni 2019, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de 

Landsverordening voortgezet onderwijs  

 
I. Inleiding 

 
In het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de oktober 2016, houdende 
wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet 
onderwijs 2016 (P.B. 2016, no. 74), zijn onderwijsbevoegdheden verleend aan de diploma’s 
verbonden aan met goed gevolg afgelegde bachelor- en of masteropleidingen tot leraar 
Papiamentu, Engels, Spaans respectievelijk Nederlands aan de University of Curaçao, Dr. Moises 
da Costa Gomez. 
 
Ten onrechte zijn de daaraan verbonden onderwijsbevoegdheden vastgesteld op respectievelijk 
2de en 3de graads niveau. Dit wijkt af van de gangbare toekenning van bevoegdheden aan 
dergelijke opleidingen, namelijk respectievelijk 1de en 2de graads niveau. De bovengenoemde 
onderwijsbevoegdheden dienen van respectievelijk 2de en 3de niveau naar respectievelijk 1de en 
2de graads niveau te worden verhoogd. Met het onderhavige landsbesluit wordt een en ander 
gecorrigeerd.  
De correctie heeft geen negatieve maar positieve gevolgen voor de bestaande rechtsposities en 
verhoudingen van degenen die een bachelor -of masteropleiding tot leraar in bovengenoemde 
talen hebben gevolgd. 
 
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 geeft in zijn advies, (RvA) no. RA/09/09-19-LB van 22 mei 2019, geen 
inhoudelijke opmerkingen doch slechts enkele wetstechnische en redactionele opmerkingen. 
Conform de opmerkingen van de Raad van Advies, is het ontwerp op wettechnische en 
redactionele punten aangepast. 
 
 

 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport,  

      M.M. ALCALA – WALLÉ 
 

 


