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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT van de  8ste  maart 2019, no. 19/0537, houdende vaststelling van de 

geconsolideerde tekst van het Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-

Antilliaanse diploma’s1 

____________ 
 

De tweede waarnemende Gouverneur van Curaçao, 
 

Op voordracht van de Minister van Justitie; 

Gelet op: 

de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao2; 

 

Heeft goedgevonden: 

 
Artikel 1 

 
De geconsolideerde tekst van het Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid  
niet-Antilliaanse diploma’s opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld. 
 

Artikel 2 
 

Dit landsbesluit met bijbehorende bijlage wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 
 
 Gegeven te Willemstad, 8 maart 2019 
             N.C. RÖMER – KENEPA 
 
 
De Minister van Justitie, 
  Q. C. O. GIRIGORIE  
 
 Uitgegeven de 5de april 2019 
 De Minister van Algemene Zaken, 
        E.P. RHUGGENAATH 

                     
1 Deze regeling heeft met ingang van 10 oktober 2010 de status van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
verkregen.  
2 A.B. 2010, no. 87, bijlage a. 
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BIJLAGE behorende bij het Landsbesluit van de 8ste maart 2019, no. 19/0537, houdende 
vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit voorschriften 
onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s 3 
 

 
Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid  
niet-Antilliaanse diploma’s (P.B. 2000, no. 142), zoals deze luidt in overeenstemming gebracht 
met de aanwijzingen van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao 
(A.B. 2010, no. 87, bijlage a). 

---- 
 Artikel 1 
 
1. Indien een diploma voldoet aan de vastgestelde voorwaarden kan de Minister verklaren dat de 

bezitter van een, buiten Curaçao, behaald diploma, de bevoegdheid heeft om voortgezet 
onderwijs te geven in Curaçao in de vakken en aan de scholen, door hem aangegeven. 

2. De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn: 
a. het diploma moet behaald zijn aan een buiten Curaçao gevolgde opleiding hetwelk qua 

duur en inhoud gelijkwaardig is aan enige Curaçaose opleiding waaraan een diploma met 
onderwijsbevoegdheid is verbonden; 

b. aan het diploma moet in het land van herkomst een onderwijsbevoegdheid verbonden zijn; 
c. het diploma is niet opgenomen in de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de 

Landsverordening voortgezet onderwijs4. 
3. Ter verkrijging van de onderwijsbevoegdheid dient de bezitter, bedoeld in het eerste lid, bij de 

Minister een verzoek daartoe in onder bijvoeging van: 
a. een kopie van het diploma; 
b. een kopie van de cijferlijst c.q. het transcript; 
c. een kopie van de studiegids van het betreffende examenjaar; 
d. personalia van de bezitter. 

4. De Minister neemt binnen twee maanden na de datum van ontvangst van het verzoek een 
beslissing op het verzoek. 

5. Het model van de verklaring, bedoeld in het eerste lid, wordt door de Minister vastgesteld. 
6. In dit artikel wordt onder Minister verstaan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur 

en Sport. 
Artikel 2 

(vervallen) 
 

Artikel 3 
 
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid 
niet-Curaçaose diploma’s. 
       

*** 

                     

3 P.B. 2000, no. 142. 
4 P.B. 1979, no. 29. 


