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In(fo)spekshon

 

CAST 
In 2012 is het initiatief gestart voor een samenwerkingsverband tussen de 

Inspecties van Onderwijs van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland 

(BES). Aanvankelijk zou dit project een periode van 3 jaren beslaan, maar 

er is uiteindelijk door alle deelnemende landen besloten om deze periode te 

verlengen met nog twee jaren. In dit kader worden er jaarlijks 

bijeenkomsten gehouden in de vorm van werkconferenties waarin aan de 

hand van thema’s uitwisseling van informatie plaatsvindt. Tevens worden 

onderwerpen voor de volgende projectperiode gepresenteerd en 

uitgewerkt. In november zal ter afsluiting de (voorlopig) laatste CAST 

bijeenkomst in Aruba plaatsvinden. 

Afgelopen maart was Inspectie Onderwijs Nederland aan de beurt om de 

werkconferentie te organiseren, en zijn delegaties van de Inspecties van 

Onderwijs van Curaçao, Aruba en Sint Maarten van 14 tot en met 18 maart 

bij de Nederlandse collega’s  te gast geweest. Aspecten waar met name het 

team van Inspectie Onderwijs Curaçao zeer benieuwd naar was, waren 

nieuwe inzichten voor wat betreft de aanpak en doorlichting van het SBO 

(MBO) aldaar en in het bijzonder de manier waarop men er 

kwaliteitsonderzoek verricht. Ook de beoordeling van opbrengsten in het 

Speciaal Onderwijs was een onderdeel waar de Inspectie Onderwijs 

Curaçao erg in geïnteresseerd was.  

Voor het programma klikt u hier. 

Voor een rapportage van de schoolbezoeken klikt u hier. 

Voor  een foto impressie klikt u hier.   
  

 

 

 

WAARMERKEN DIPLOMA’S 
Een gewaarmerkte kopie bevat een verklaring dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel (‘kopie conform origineel’). 

Deze verklaring moet zijn ondertekend door een daartoe bevoegde persoon. Verder moet de verklaring zijn voorzien van: de naam 

van deze persoon, een dagtekening en een stempel van de afleverende onderwijsinstelling of, indien gewaarmerkt door de Inspectie 

Onderwijs, een stempel van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en de Inspectie Onderwijs.  

Vaak is een gewaarmerkte kopie van een diploma/cijferlijst  nodig voor een vervolgopleiding. De vervolgopleiding bepaalt, echter, 

zelf wat zij als gewaarmerkte kopie accepteert. Zo accepteert een aantal vervolgopleidingen in Nederland door de afleverende 

onderwijsinstelling gewaarmerkte kopieën. Voor de meeste onderwijsinstellingen buiten Nederland, daarentegen, is een door de 

Inspectie Onderwijs gewaarmerkte kopie vereist. 

De Inspectie Onderwijs waarmerkt alleen diploma’s/cijferlijsten van door het ministerie van onderwijs erkende opleidingen. Voor het 

waarmerken van buitenlandse diploma’s of diploma’s behaald aan een onderwijsinstelling die niet door de overheid is erkend 

worden klanten verwezen naar een notaris.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B3kc6K1IF8bxUVJ1eXRGOGd1UDQ
https://drive.google.com/open?id=0B3kc6K1IF8bxcS1MRGhYb1NFdFk
https://drive.google.com/open?id=0B3kc6K1IF8bxdVBTaFBwanpXcDg
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AANDACHTSPUNTEN WAARMERKEN DIPLOMA’S/CIJFERLIJSTEN 

1. Alleen het brondocument (=kopie diploma/cijferlijst/getuigschriften) wordt gewaarmerkt; 

2. Alleen diploma’s/cijferlijsten/getuigschriften van erkende opleidingen worden gewaarmerkt; 

3. Vertalingen mogen alleen door beëdigd vertalers worden uitgevoerd. De school zelf heeft die bevoegdheid niet; 

4. Er zijn twee routes te onderscheiden afhankelijk van het land waar de student in spe gaat studeren. 

5. Route 1 voor landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag*¹  en route 2 voor landen die dit verdrag niet hebben 

ondertekend. 

De routes zijn hieronder weergegeven zoals beschreven door  het Bevolkingsregister (kranshi) 

Apostillelanden    Niet Apostillelanden (legalisatie) 

1. Inspectie Onderwijs waarmerkt diploma, cijferlijst, 

getuigschrift 

 1. Inspectie waarmerkt diploma, cijferlijst, getuigschrift 

2. Bevolkingsregister voor legalisatie handtekening 

Inspectie Onderwijs 

 2. Bureau Buitenlandse Betrekkingen legalisatie handtekening  

Inspectie Onderwijs  

3. Vertaalburo  3. Vertaalburo 

4. Bevolkingsregister voor legalisatie handtekening 

beëdigd vertaler 

 4. Bevolkingsregister voor legalisatie handtekening beëdigd 

vertaler 

   5. Bureau Buitenlandse Betrekkingen legalisatie handtekening  

Bevolkingsregister 

  

*¹ Het Apostilleverdrag, officieel het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten is een 

multilateraal verdrag dat voorziet in een eenvoudige procedure om officiële documenten (zoals geboorteakten en 

douaneformulieren) te gebruiken in het buitenland. Het verdrag is opgesteld binnen de Haagse Conferentie voor Internationaal 

Privaatrecht op 5 oktober 1961. Het verdrag geldt tussen de 103 landen (waaronder alle landen van de Europese Unie) die partij zijn 

geworden bij het verdrag. 

In de bij dit verdrag geregelde procedure wordt bij een officiële instantie in het land waar de akte is gehaald een stempel gezet met 

een uniforme indeling: de Apostille. Met deze ingevulde stempel kan het document direct in andere landen worden gebruikt. Het 

alternatief (legalisatie) is meestal veel omslachtiger, aangezien het vaak authenticatie vereist van zowel autoriteiten in het afgevende 

land als het ontvangende land. 

 

Voor een lijst van de landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend, klik hier. 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haagse_Conferentie_voor_Internationaal_Privaatrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haagse_Conferentie_voor_Internationaal_Privaatrecht
https://drive.google.com/open?id=0B3kc6K1IF8bxWllkNmlaTFFEZVE
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Ken ta...?  
In elke editie van de In(fo)spekshon stelt één van de inspecteurs zich aan u voor in onze vaste rubriek ‘Ken ta…’. In de voorgaande 

edities hebt u kennis kunnen maken met respectievelijk de Inspecteur Generaal, mevrouw Rubia Martina-Bitorina, de heer Reginald 

Römer en mevrouw Lorraine Eustatius. In deze vierde editie is het de beurt aan inspecteur Peggy Ottenhoff.  

 

Aktualmente mi ta ehersé e funshon di Inspektor di Enseñansa, den kua mi ta sirbi i duna mi aporte na enseñansa. Mi atenshon 

spesial ta dirigí riba kuido pa esnan mas vulnerabel i ménos privilegiá den komunidat, tantu pa motibunan di desabilidat komo 

sosial ekonómiko. Mi ta kere den sirbi un kousa komun, diálogo habrí i transparente pa por logra mes propósito, kual ta enseñansa 

ku ta brinda oportunidat di desaroyo igual pa tur hende. Pa por alkansá maske ta un frakshon di esaki i mantené mi focus apesar di 

tur kos, mi ta saka mi inspirashon for di e Dekreto di Incheon di Nashonnan Uní ‘Education for All (EFA) 2030: Towards inclusive 

and equitable quality education and lifelong learning for all. It is inspired by a humanistic vision of education and development, 
based on human rights and dignity; social justice; inclusion; protection; cultural, linguistic and ethnic diversity; and shared 
responsibility and accountability. We reaffirm that education is a public good, a fundamental human right and a basis for guaranteeing 
the realization of other rights. It is essential for peace, tolerance, human fulfillment and sustainable development. We recognize 
education as key to achieving full employment and poverty eradication. We will focus our efforts on access, equity and inclusion, 
quality and learning outcomes, within a lifelong learning approach. No education target should be considered met unless met by 
ALL.’ 

 

 
 

Foto: Tico Vos 
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Bevoegdhedenonderzoek 
De kwaliteit van het onderwijs wordt mede bepaald door de bevoegdheid van leraren.  Behalve kennis van een bepaald onderwerp 

moet de leraar over voldoende pedagogisch/ didactische vaardigheden beschikken. Bovendien moet bij het inzetten op de 

school/instelling rekening gehouden worden met het vak(de vakken), modules of onderdelen ervan, waarvoor de leraar wordt 

ingezet. De bevoegdheid wordt bepaald door de opleiding en de diploma’s die een leraar heeft behaald. Noemenswaardig is dat een 

leraar met een HBO diploma volgens de wetgeving op Curaçao tweedegraads is ook al staat “eerstegraad” op het diploma. 

Wat is de stand van zaken voor wat betreft bevoegdheden op de scholen voor havo/vwo en SBO op Curaçao? Welke diploma’s 

hebben leraren? Welke bevoegdheden kent het bevoegd gezag toe op basis van deze diploma’s? In welke mate wordt de wet op 

bevoegdheden nageleefd? 

Voor antwoord op deze onderzoeksvragen zijn de ingeleverde adressenlijsten doorgenomen. Hiermee wordt het beeld van de situatie 

die tot staand komt door de schoolbesturen/scholen geschetst. Vervolgens heeft de Inspectie Onderwijs gecontroleerd in welke mate 

de wet op bevoegdheden is toegepast. 

 

De gegevens van 273 leraren op HAVO/VWO scholen en 346 leraren in het SBO zijn geanalyseerd. Van in totaal 39.2% van de leraren 

binnen de HAVO/VWO en totaal 51.1% van de leraren binnen SBO is nodige informatie over opleiding en/of diploma niet 

beschikbaar. 

 

Grafiek 1 Opleiding en diploma van leraren binnen HAVO/VWO 
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Grafiek 12 Opleiding en diploma van leraren binnen SBO 

 
Door het niet compleet of verkeerd invullen van de adressenlijst is de factor “onbekend” van grote invloed geweest. Hiernaast dient 

vermeld te worden dat de adressenlijst niet is ontworpen als instrument voor een bevoegdhedenonderzoek. Daarom is bepaalde 

informatie die voor het onderzoek van belang is, niet af te lezen van de lijst. Het is bijvoorbeeld niet expliciet gevraagd om het al dan 

niet bezitten van een Pedagogisch Getuigschrift te vermelden. Waar nodig is gebruik gemaakt van de schoolgids, het rooster, andere 

formulieren en contact opgenomen met het bevoegd gezag voor ontbrekende of meer informatie.  

 

Bij de analyse valt het op dat er een verscheidenheid aan Pedagogisch getuigschrift is. Hiernaast is geconstateerd dat leraren in 

sommige gevallen niet conform de huidige wetgeving worden ingezet. Leraren ingezet worden ingezet voor vakken/modules die niet 

verwant zijn aan hun studierichting en/of de juiste afdeling.  

Een volgende constatering is dat er gevallen zijn waarin tweedegraads leraren in de bovenbouw van de HAVO/VWO, leraren met 

een HBO/WO opleiding zonder PG en/of met een MBO opleiding zonder dispensatie ingezet worden.  

Uit de gegevens is ook af te leiden dat er een tekort is aan leraren met een diploma lerarenopleiding voor een specifieke beroepssector 

( lerarenopleiding consumptieve technieken, lerarenopleiding verpleegkunde) en een tekort aan specifieke eerstegraads leraren voor 

specifieke vakken (aardrijkskunde, economie, informatica, management en organisatie, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en 

wiskunde). 

 

Op basis van de constatering is advies geformuleerd naar de Minister. Hiernaast zijn vanuit de beleidsafdeling al acties ondernomen 

zoals het ontwikkelen van nieuwe modellen ten behoeve van dataverzameling. De huidige situatie en de naleving van de wetgeving 

zullen met de desbetreffende schoolbesturen/instituten apart worden besproken. In de toekomst zal de Inspectie Onderwijs een 

strengere controle toepassen op het aanleveren van de juiste informatie en de naleving van de wetgeving.  
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Schorsing en verwijdering 
Het onderwijsleerproces bestaat uit vele facetten. De leerling wordt niet alleen vakinhoudelijke kennis bijgebracht maar maakt 

gedurende zijn/haar jaren op school een groot deel van haar persoonlijke ontwikkeling mee. Dat gaat soms niet altijd even makkelijk. 

Soms kan men met een goed gesprek de leerling corrigeren en bijsturen. Maar soms moet men de leerling even een “time-out” geven. 

Men moet dan andere maatregelen toepassen die wat zwaarder zijn.  

 

Een schorsing kan een oplossing bieden. Mocht dat niet lukken en is de overtreding van dien aard of is er sprake van herhaaldelijke 

overtreding van regels/afspraken of van dusdanig afwijkend/ onacceptabel gedrag, dan kan men overwegen om over te gaan tot 

verwijdering.  

 

Hoewel schorsing en verwijdering des bevoegd gezag zijn oefent de Inspectie Onderwijs ook op dit proces toezicht uit.  

 

In de ‘Nieuwsbrief schorsing en verwijdering’ wordt er ingegaan op de belangrijke aspecten aangaande schorsing en verwijdering 

zodat alle partijen -de leerling, de ouders, het bevoegd gezag en de scholen- over de regels en procedures die de onderwijswetten 

voorschrijven, zorgvuldig geïnformeerd zijn.  

 

Klik hier voor het document 

  

 

Análisis di riesgo 
Inspekshon di Enseñansa ta kontrolá pa gobièrnu si enseñansa na skolnan ta di bon kalidat  entre otro pa medio di investigashon. E 

aña aki pa promé biaha inspekshon ta bai kondusí un análisis di riesgo. Na ougùstus 2017 inspekshon ta determiná, a base di e 

análisis menshoná, pa tur skol di fundeshi, skol spesial i skol avansá ki tipo di supervishon nan ta haña pa e aña eskolar 2017/2018. 

Skolnan por haña supervishon básiko o supervishon intensivo.  E kalifikashon aki ta konta pa un aña. Tur aña di nobo inspekshon ta 

hasi e análisis aki. 

Den e añanan ku ta tras di lomba inspekshon a prepará skolnan i direktivanan di skol pa e análisis di riesgo aki. Di un manera 

strukturá, por ehèmpel,  a realisá bishita na e skolnan ku e meta pa haña un bon bista di e skolnan. Banda di esei inspekshon a hasi 

un investigashon tokante kuido di alumno (mira edishonnan anterior) i  a traha un lista di loke skolnan mester kumpli kuné pa nan 

kuido di alumno ta na un nivel akseptabel. Meskos a realisá un investigashon riba e proseso pedagógiko i didáktiko den skolnan di 

formashon básiko (mira edishonnan anterior). E resultado di e investigashon aki a yuda inspekshon stipulá kontenido di e relato 

anual ku pa lei skolan mester entregá na desèmber 2016. Aunke e investigashonnan menshoná no a keda realisá na tur tipo di skol, e 

resultadonan ta asina general ku e intervenshonnan di parti di inspekshon ta konta pa tur tipo di skol. Pa skolnan avansá ku tin 

èksamen final Inspekshon pa 5 aña konsekutivo ta emití un manual di èksamen ku mester yuda e kabes di skol ku (supervishon riba) 

ehekushon di èksamen segun regla. Aña pasá tur skol a risibí un kompilashon di tur dokumento ku konforme lei o regla skol mester  

entregá. Banda di esakinan e relatonan anual, “Staat van het Onderwijs” i “Opbrengstenkaart” (mira edishonnan anterior) ta sirbi pa 

yuda  skolnan i nan direktiva den desishonnan ku nan mester tuma.  

E aspektonan ku inspekshon ta konsiderá pa yega na e kategorisashon di skolnan den e dos kategoríanan menshoná ta resultadonan 

(pa skol avansá só e aña akí), kuido di alumno, entrega di dokumentonan, kumplimentu ku lei/regla i kon komprometé na kalidat e 

tim di maneho ta a base di nan intervenshonnan o eskohonan. 

Skolnan ku segun e análisis tin tiki o ningun riesgo por sigui nan kaminda pa e aña escolar 2017/2018. E skolnan ku tin riesgo ta haña 

un supervishon intensivo ku ta enserá investigashon èkstra ku mester result den un plan de mehorashon pa ehekutá kuminsando na 

aña 2017/2018. Di e manera aki poko poko tur skol ta haña un empuhe pa nan traha na i/o mantené nan kalidat. 

Skolnan di SBO ta sigui un trayekto preparatorio e aña escolar aki promé ku ehekutá supervishon riba nan.  

 

https://drive.google.com/open?id=0B3kc6K1IF8bxdG5DeWQtdWJheWc
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Den Tapara 
 

September, oktober en november: voorbereidingen en schoolbezoeken t.b.v. de risico-analyse van scholen voor Funderend 

Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Voortgezet Onderwijs  en Secundair Beroeps Onderwijs  

 

21 – 23 November: CAST conferentie te Aruba 

 

December: Staat van het Onderwijs en Opbrengstenkaart 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Editie gemist? Klik op onderstaande links voor eerder verschenen edities van de In(fo)spekshon: 

Jaargang 1 editie 1 

Jaargang 1 editie 2 

Jaargang 1 editie 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag: 

08.00 – 12.00 uur 

14.00 – 16.30 uur 

Vrijdag: 

08.00 – 12.00 uur 

14.00 – 16.00 uur 

 

Contactgegevens  
Inspectie Onderwijs 

Bon Bini Business Center 

Schottegatweg Oost 10 

T: (+5999) 4343771 

F: (+5999) 7371486 

E: secretariaatio@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/0B3kc6K1IF8bxYTNhOGpsUEtNWXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3kc6K1IF8bxektsYXdUXzhUX0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3kc6K1IF8bxeVVLMTBOcmRSSEk/view?usp=sharing
mailto:secretariaatio@gmail.com

