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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 10de mei 2012 
tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 
 

____________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
______ 

 
De waarnemende Gouverneur van Curaçao, 

 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat voor de overheid als kwaliteitsbewaker van het onderwijs in het havo en het vwo, het 
centraal examen een belangrijk ijkpunt is voor de prestaties van de leerlingen; 
 
dat naast het centraal examen de scholen, als onderdeel van het eindexamen, ook een 
schoolexamen afnemen dat geacht wordt in niveau, normering en becijfering te corresponderen 
met het centraal examen; 
 
dat de praktijk van het onderwijs een tendens vertoont waarin het schoolexamen beduidend 
hoger wordt becijferd dan het centraal examen, hetgeen als ongewenst gevolg kan hebben dat 
eindexamenkandidaten het diploma behalen als gevolg van de compenserende werking van het 
resultaat van het schoolexamen terwijl zij op basis van de bij het centraal examen behaalde 
resultaten niet hebben kunnen aantonen te voldoen aan de van overheidswege gestelde norm; 
 
dat het derhalve wenselijk is om het normstellend karaker van het centraal examen wettelijk aan 
te scherpen; 
 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 
Artikel I 
 
1. Artikel 36 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
a. Na vernummering van het vierde tot en met zevende lid in het vijfde, zesde, zevende 
onderscheidenlijk achtste lid, wordt na het derde lid ingevoegd een vierde lid, luidende: 
 
 4. In aanvulling op het derde lid geldt dat het rekenkundig gemiddelde van alle vastgestelde 
cijfers van het centraal examen ten minste 5,50 bedraagt. 
 
b. In het nieuwe zevende lid wordt “derde en vierde lid” vervangen door: het derde tot en met 
vijfde lid. 
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 c. In het nieuwe achtste lid wordt “ zesde lid” vervangen door: zevende lid. 
 
2. In artikel 37, eerste lid, wordt “is bij de bepaling van de uitslag artikel 36, eerste tot en met 
vierde lid” vervangen door: is bij de bepaling van de uitslag artikel 36, eerste tot en met vijfde 
lid. 
 
3. In artikel 38, eerste lid, wordt “het bepaalde van artikel 36, eerste tot en met vierde lid” 
vervangen door: het bepaalde in artikel 36, eerste tot en met vijfde lid. 
 
4. In artikel 42, vierde lid, wordt “artikel 36, eerste tot en met vijfde lid” vervangen door: 
artikel 36, eerste tot en met zevende lid. 
 
 
Artikel II 
 
Elke kandidaat die in het schooljaar 2011-2012 na een herkansing als bedoeld in artikel 41, 
eerste lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., voor het eindexamen moet 
worden afgewezen, heeft voor het vak waarin die herkansing is gedaan, in afwijking van artikel 
42, vierde lid, van het genoemde landsbesluit, recht op een tweede herkansing mits hij na de 
eerste herkansing zou zijn geslaagd overeenkomstig de bepalingen van het Landsbesluit 
eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. zoals die bepalingen luidden op dag voorafgaande aan de 
inwerkingtreding van dit landsbesluit. Op de in de vorige volzin bedoelde tweede herkansing 
zijn de artikelen 41, tweede en vierde lid, en 42 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., 
h.a.v.o., v.s.b.o. van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel III 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Publicatieblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 mei 2012. 
 
 
 
 Gegeven te Willemstad, 10 mei 2012 

 A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
 
 
 
 
De Minister van Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur en Sport a.i., 

  C.A. MONK 
 
 

 Uitgegeven de 11de mei 2012 
 De Minister van Algemene Zaken, 
               G.F. SCHOTTE 
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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 10de mei 2012 tot 
wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 
 
 
Nota van toelichting 
 
1. Algemeen 
Dit besluit strekt er toe om voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en voor 
het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) de slaag/zakregeling aan te scherpen. De 
aanscherping houdt in dat het gemiddelde van alle voor het centraal examen behaalde cijfers 
minimaal 5,5 moet zijn (artikel I). 
 
Met deze aanscherping wordt het gewicht van het centraal examen in de eindexamenuitslag 
versterkt ten opzichte van het schoolexamen. De huidige slaag/zakregeling maakt het namelijk 
mogelijk dat een eindexamenkandidaat die slecht presteert bij het centraal examen, toch kan 
slagen dankzij het (betere) resultaat van het schoolexamen. Met de aanscherping worden de 
eindexamenkandidaten uitgedaagd om hun talenten gedurende de gehele examenperiode te 
benutten. 
 
De aanscherping is al enige tijd terug aangekondigd door de toenmalige regering van de 
Nederlandse Antillen. Verwezen kan worden naar de brieven van de toenmalige 
onderwijsminister van 6 januari 2009 (RvM/002) en van 23 maart 2010 (RvM/0157). Na 10 
oktober 2010 is deze lijn doorgetrokken door de Regering van Curaçao. De betrokken scholen 
zijn van deze aanscherping dus al geruime tijd op de hoogte. Die scholen bereiden de leerlingen 
thans voor op het komende centraal examen uitgaande van die aanscherping. Deze aanscherping 
zal daarom al gelden voor het centraal examen in het lopende schooljaar 2011-2012. 
 
Aangezien de scholen de leerlingen al hebben voorbereid op het komende centraal examen 
uitgaande van de onderhavige aanscherping, wordt het gerechtvaardigd geacht dat dit ontwerp 
met terugwerkende kracht in werking kan treden met ingang van 11 mei 2012. Dat is de eerste 
dag van het centraal examen. 
 
Vanuit de betrokken scholen is aangedrongen op een overgangsvoorziening voor het in dit 
schooljaar af te nemen eindexamen. Die overgangsvoorziening is neergelegd in artikel II van dit 
ontwerp. Examenkandidaten die op grond van de met dit wijzigingslandsbesluit geïntroduceerde 
eindexamennorm (artikel I, eerste lid, onder a) niet zouden slagen, kunnen het vak waarin een 
herkansing is gedaan nog een keer herkansen. De voorwaarde die aan het recht op een tweede 
herkansing wordt verbonden, is overigens dat die examenkandidaten na de eerste herkansing 
zouden zijn geslaagd met toepassing van de voorwaarden die met dit landsbesluit worden 
gewijzigd. 
 
2. Financiele gevolgen 
De onderhavige wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de landsbegroting. 
 
3. Opmerkingen Raad van Advies 
De Raad van Advies (advies d.d. 8 mei 2012, RvA no. RA/11-12-LB) geeft de regering in 
overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
opgenomen voorstellen te besluiten nadat met de opmerkingen van de raad rekening zal zijn 
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 gehouden. Die opmerkingen van de raad zijn in het voorliggende ontwerp verwerkt. 
 
 
De Minister van Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur en Sport a.i., 

 C.A. MONK 
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