
  
 

A° 2014 N° 105 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 4de november 2014 ter 
uitvoering van artikel 46, vierde lid, van de Landsverordening funderend onderwijs1, 
artikel 60, derde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs2 en artikel 46, vierde 
lid, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie3 (Landsbesluit 
bekostiging onderwijs) 
 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 
  In overweging genomen hebbende:  
 
dat het nodig is, ter uitvoering van artikel 46, vierde lid, van de Landsverordening funderend 
onderwijs, artikel 60, derde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs en artikel 46, 
vierde, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie, in verband met de 
bekostiging van scholen voor funderend onderwijs onderscheidenlijk voortgezet onderwijs en 
opleidingen secundair beroepsonderwijs nadere voorschriften vast te stellen met betrekking tot: 

- de wijze waarop de vergoedingen worden berekend, 
- de voorwaarden waaronder een vergoeding voor onderwijsondersteunende activiteiten in 

het funderend onderwijs kan worden toegekend, 
- de voorwaarden waaronder een afzonderlijke vergoeding voor voorbereidende en 

ondersteunende activiteiten als bedoeld in artikel 16, vijfde lid, van de Landsverordening 
secundair beroepsonderwijs en educatie, voor zover betrekking hebbend op assistent-
opleidingen als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van die landsverordening 
alsmede ten behoeve van de kosten voor gehandicapte deelnemers, bedoeld in artikel 46, 
derde lid,  van die landsverordening kan worden toegekend, 

- de wijze waarop de vergoedingen beschikbaar worden gesteld aan de bevoegde 
gezagsorganen, daaronder in elk geval begrepen regels over de betalingswijze, de 
betalingstermijnen, voor zover van toepassing de bevoorschotting en het al dan niet mede 
voor andere, alsdan aan te wijzen doeleinden mogen aanwenden van de vergoedingen, en 

                     
1 P.B. 2008, no. 84 
2 P.B. 1979, no. 29 
3 P.B. 2008, no. 37 
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- de verantwoording van de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de aanwending van de 

vergoedingen; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 
 

Paragraaf 1 Begripsbepalingen 
 

Artikel 1 
 
In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
a. minister     : Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport; 
b. bevoegd gezag    :  voor wat betreft:   

      10. een openbare school of instelling: 
          a. de minister of 

                 b. het openbaar orgaan, bedoeld in artikel 35 van de 
                 Landsverordening funderend onderwijs dan wel in 
                artikel 40a van de Landsverordening voortgezet  
                onderwijs dan wel in artikel 44 van de  

        Landsverordening secundair beroepsonderwijs en 
        educatie; 

             20. een bijzondere school of instelling: het schoolbestuur dan  
wel het instellingsbestuur; 

c. school    : een school voor funderend onderwijs in de zin van de 
          Landsverordening funderend onderwijs en een school voor 

voortgezet  onderwijs in de zin van de Landsverordening 
voortgezet onderwijs; 

d. instelling   : een instelling voor secundair beroepsonderwijs in de zin van de 
          Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie;  
e. opleiding   : een opleiding voor secundair beroepsonderwijs in de zin van de 
          Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie;  
f. leerling    : leerling in de zin van de Landsverordening funderend onderwijs 

en de Landsverordening voortgezet onderwijs alsmede de 
deelnemer in de  zin van de Landsverordening secundair 
beroepsonderwijs en educatie; 

g. schooljaar   : het jaar lopende van 1 augustus tot en met 31 juli van het  
          daarop volgende kalenderjaar; 
h. financiële verslaggeving: de balans en exploitatierekening met de toelichting. 

 
 

Paragraaf 2 Personele kosten en exploitatiekosten 
 

Artikel 2 
 

1. Indien een school of opleiding van overheidswege voor bekostiging in aanmerking is 
  gebracht, wordt jaarlijks een vergoeding toegekend voor de personele kosten 
  onderscheidenlijk de exploitatiekosten. 
2. De personele kosten betreffen de kosten van:  
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a. personeel, 
b. nascholing en 
c. leerlingenzorg. 

3. De exploitatiekosten betreffen de kosten van: 
a. huisvesting, waaronder wordt begrepen: 

i. onderhoud, beveiliging, verzekering en vervanging van inventaris, 
ii. onderhoud, beveiliging en verzekering van gebouwen en terreinen, 
iii. energie en water, 
iv. schoonmaken, 
v. heffingen, en 
vi. huur van gebouwen en terreinen; 

b. inrichtings- en aanverwante kosten; 
c. administratie, beheer en bestuur; 
d. additionele kosten. 

4. Bij ministeriële beschikking kan de vergoeding of een deel van de vergoeding van de 
  nascholing dan wel van de exploitatiekosten aan een andere instantie dan het bevoegd gezag 
  van een school of instelling worden uitgekeerd.  
5. Artikel 13 is niet van toepassing op de vergoedingen, bedoeld in het vierde lid.  
 

Artikel 3 
 
1. De normering voor de personele kosten wordt uitgedrukt in een te vergoeden aantal uren,  
 vertaald in formatiepunten, per onderwijssoort, per school of opleiding en per leerling voor  
 directie, onderwijzend personeel en niet-onderwijzend personeel.  
2. De normering voor de exploitatiekosten wordt uitgedrukt in een te vergoeden bedrag per  
 onderwijssoort, per school of opleiding en per leerling. 
3. De normering bedoeld in het eerste en tweede lid geschiedt aan de hand van de bijlagen 1 tot en 
    met 5 bij dit landsbesluit. 
                                                              

Artikel 4 
 

1. Bij ministeriële beschikking wordt uiterlijk 1 juni voorafgaande aan het schooljaar de 
 voorlopige vergoeding voor de personele kosten en de exploitatiekosten vastgesteld aan de 
 hand van de normering, bedoeld in artikel 3, op basis van het aantal leerlingen dat per 1 
  december voorafgaande aan het schooljaar was ingeschreven,  
2. De vergoeding mag niet voor andere doeleinden worden aangewend dan op grond van artikel 
 3 zijn vastgesteld en gespecificeerd. 
3. Indien op grond van het eerste lid op 1 juni geen voorlopige vergoeding is vastgesteld, wordt 
 de voorlopige vergoeding fictief vastgesteld op grond van de normering van het voorafgaande 
 schooljaar onverminderd een eventuele extra vergoeding als bedoeld in artikel 5, eerste lid. 
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Artikel 5 

 
1. Het bevoegd gezag kan bij de aanvang van het schooljaar een extra vergoeding voor 

personele kosten en exploitatiekosten vragen voor een school of opleiding indien op 
september van dat schooljaar het aantal ingeschreven leerlingen hoger is dan op de peildatum 
genoemd in artikel 4, eerste lid.  

2. Bij ministeriële beschikking wordt de extra vergoeding toegekend indien de groei aan de 
hand van de leerlingenaantallen in de aan de peildatum, genoemd in artikel 4, eerste lid, 
voorafgaande schooljaren voldoende aannemelijk is gemaakt.  

 
Artikel 6 

 
De op grond van de artikelen 4 en 5 vastgestelde voorlopige vergoeding wordt bij wijze van een 
geldelijk voorschot met ingang van augustus van het desbetreffende schooljaar betaalbaar 
gesteld in twaalf maandelijkse termijnen. 

 
 

Artikel 7 
 

1. Overheveling van een deel van de op grond van de artikelen 4 en 5 vastgestelde voorlopige 
vergoeding voor personele kosten van de ene school dan wel opleiding naar de andere school 
dan wel opleiding is toegestaan ongeacht de onderwijssoort, met inachtneming van de 
normering, bedoeld in artikel 3. 

2.  Overheveling van een deel van de op grond van artikel 4 vastgestelde voorlopige vergoeding 
 voor exploitatiekosten van de ene school dan wel opleiding naar de andere school dan wel 
 opleiding alsmede de overheveling per kostencategorie van de ene component naar de andere 
 is toegestaan met uitzondering van het toegekende gedeelte voor onderhoud gebouwen en 
 terreinen en van de additionele kosten en met inachtneming van de normering, bedoeld in 
 artikel 3.   
 

 
Paragraaf 3 Kosten voor ondersteuning en voor gehandicapten 

 
Artikel 8 

 
1. De minister kan op aanvraag van het bevoegd gezag van een school voor funderend onderwijs 

een vergoeding voor onderwijsondersteunende activiteiten dan wel aan het bevoegd gezag 
van een instelling een vergoeding voor de voorbereidende en ondersteunende activiteiten 
voor zover betrekking hebbend op assistent-opleidingen alsmede ten behoeve van de kosten 
voor gehandicapte deelnemers toekennen, indien de nodige gelden ter beschikking staan.  

2. Bij de in het eerste lid bedoelde aanvraag dient het bevoegd gezag in ieder geval aan te geven: 
a. de aard van de betreffende activiteit, 
b. het aantal daarbij betrokken leerlingen, 
c. de verwachte resultaten, en 
d. de geraamde kosten. 
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  Paragraaf 4 Kosten investeringen in gebouwen, terreinen en eerste inrichting 
 

Artikel 9 
 

1. De vergoeding van de investering in gebouwen en terreinen alsmede in de eerste inrichting 
daarvan omvat het bedrag van de kosten waarvan de minister bij de goedkeuring, bedoeld 
in het tweede lid, heeft bepaald, dat zij voor vergoeding in aanmerking komen. 

2. De plannen en begrotingen betreffende de investering in gebouwen en terreinen alsmede in 
de eerste inrichting daarvan zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de 
minister. 

 
Artikel 10 

 
1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid komt schade, ontstaan aan gebouwen, 

terreinen of roerende zaken van scholen of instellingen, voor vergoeding in aanmerking. 
Indien de schade is veroorzaakt door een derde, treedt het Land in alle rechten die het 
bevoegd gezag vanwege die schade tegen die derde mocht hebben. 

2. Indien aan gebouwen, terreinen en roerende zaken ten behoeve waarvan vergoeding wordt 
genoten, door schuld of nalatigheid van het bevoegd gezag dat de school of instelling in 
stand houdt, schade ontstaat, worden de kosten van herstel niet van overheidswege 
vergoed. 

 
 

Paragraaf 5 Vaststelling definitieve vergoeding 
 

Artikel 11 
 

1. Het bevoegd gezag doet bij de op grond van artikel 18 met het toezicht belaste 
  ambtenaren telkens opgave van de personele bezetting per school of opleiding 

  gespecificeerd naar functies, betrekkingsomvang, bevoegdheden, diploma’s en 
   salarisaanspraken conform de toestand op respectievelijk 1 september, 1 december, 1  
  maart en 1 juni. 

2. De opgaven, bedoeld in het eerste lid, dienen uiterlijk de 15e van de desbetreffende 
 maand te worden ingediend volgens een bij ministeriële regeling met algemene 
 werking vastgesteld model. 

3. Indien gegevens van een peildatum, als bedoeld in het eerst lid, niet tijdig zijn 
 ingeleverd, wordt de vergoeding van die school of opleiding op die peildatum door de 
 minister vastgesteld op de vergoeding op de daaraan voorafgaande peildatum, minus 10 
 procent. 

 
 

Artikel 12 
 

1. Het bevoegd gezag doet bij de op grond van artikel 18 met het toezicht belaste ambtenaren telkens 
      opgave van het aantal leerlingen per school of opleiding dat is ingeschreven op respectievelijk 1 
     september, 1 december, 1 maart en 1 juni. 
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2. De opgave, bedoeld in het eerste lid, dient uiterlijk de 15e van de desbetreffende maand te 
worden ingediend volgens een bij ministeriële regeling met algemene werking vastgesteld 
model. 

3. Indien gegevens van een peildatum, als bedoeld in het eerste lid, niet tijdig zijn ingeleverd, 
wordt het aantal op die peildatum ingeschreven leerlingen van die school of opleiding door de 
minister vastgesteld op het aantal leerlingen op de daaraan voorafgaande peildatum, minus 10 
procent. 

 
Artikel 13 

 
1. Uiterlijk 1 december na afloop van het schooljaar verstrekt de minister ten behoeve van de 

financiële verslaggeving aan het bevoegd gezag een op basis van de normering zoals vastgesteld 
op grond van artikel 3, eerste en tweede lid, vastgesteld overzicht van de werkelijke 
vergoedingen voor de personele kosten in formatiepunten en voor de exploitatiekosten per 
school of opleiding. 

2. Bij de vaststelling van het overzicht, bedoeld in het eerste lid, gaat de minister voor wat betreft 
het aantal leerlingen uit van het gemiddelde van de aantallen vastgestelde ingeschreven 
leerlingen per school of opleiding van het betreffende schooljaar op de peildata, genoemd in artikel 
12, eerste lid. 
 
 

Paragraaf 6 Verantwoording en controle 
 

Artikel 14 
 
1. Het bevoegd gezag richt zijn financiële, administratieve, leerlingen- en 

personeelsadministratie zodanig in dat controle zonder problemen kan worden uitgevoerd. 
Het houdt op zodanige wijze boek van zijn inkomsten en uitgaven, dat daaruit blijkt, dat de 
vergoedingen ten behoeve van de personele en de exploitatiekosten volgens de normering, 
bedoeld in artikel 3, worden gebruikt. 

2.  Desverlangd worden aan de op grond van artikel 18 met het toezicht belaste ambtenaren op hun 
verzoek de al dan niet in elektronische vorm neergelegde documenten ter inzage gegeven. 

3.  Het bevoegd gezag is gehouden de administratie, bedoeld in het eerste lid, gedurende tien jaren 
te bewaren. 

 
Artikel 15 

 
1. Uiterlijk 1 februari na afloop van het schooljaar dient het bevoegd gezag de financiële 

verslaggeving in bij de minister. De financiële verslaggeving heeft betrekking op alle 
scholen en opleidingen onder beheer van het bevoegd gezag. die van overheidswege voor 
bekostiging in aanmerking zijn gebracht. 

2. Het bevoegd gezag is verplicht de financiële verslaggeving te laten controleren door een 
externe deskundige in de zin van artikel 2:121 van het Burgerlijk Wetboek. Deze externe 
deskundige verricht de controle en voorziet de financiële verslaggeving van een 
accountantsverklaring.  
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3. Bij ministeriële regeling met algemene werking worden voorschriften vastgesteld ten 
aanzien van de inrichting van de financiële verslaggeving, bedoeld in het eerste lid, en 
van de controle, bedoeld in het tweede lid. 

 
 

Artikel 16 
 

1. De minister is bevoegd controle uit te oefenen op de rechtmatige en doelmatige besteding 
van de aan het bevoegd gezag bij voorschot verstrekte gelden alsmede op de financiële 
verslaggeving.  

2. De minister kan naar aanleiding van de in het eerste lid bedoelde controle van de 
financiële verslaggeving, de Stichting Overheidsaccountantsbureau verzoeken een nader 
onderzoek te verrichten zoals het instellen van een zogenaamde dossierreview bij de 
controlerende accountant van het desbetreffende bevoegd gezag of het verrichten van 
aanvullend onderzoek bij het bevoegd gezag, de school of de instelling.  

 
Artikel 17 

 
1. Uiterlijk 6 maanden na indiening van de financiële verslaggeving, bedoeld in artikel 15, 

eerste lid, wordt bij ministeriële beschikking het bedrag vastgesteld van de definitieve 
vergoeding voor de personele kosten en de exploitatiekosten waarop het bevoegd gezag in 
het afgelopen schooljaar aanspraak had. 

2. Bij de vaststelling van de definitieve vergoeding voor de personele kosten en de 
exploitatiekosten gaat de minister voor wat betreft het aantal leerlingen en het aantal 
formatiepunten uit van het conform artikel 13 vastgestelde overzicht.  
 

Artikel 18 
 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit landsbesluit bepaalde zijn belast 
 de daartoe door de minister aangewezen personen die werkzaam zijn bij het Ministerie van 
 Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in 
 de Curaçaosche Courant. 
2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de 
 vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd: 
  a. alle inlichtingen te vragen; 
  b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan   

afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen; 
c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee te nemen 

en daarvan monsters te nemen; 
d.alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de 

bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen. 
3.  Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft 

met behulp van de sterke arm. 
4.   Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld betreffende 

de wijze van taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde personen. 
5.   Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking 

te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd. 
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Paragraaf 7 Slotbepalingen 

 
Artikel 19 

 
Het Eilandsbesluit V&V-financiële verslaggeving en controle4 wordt ingetrokken. 
 

Artikel 20 
 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit bekostiging onderwijs. 
 

Artikel 21 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang na de dag na de datum van bekendmaking. 
 

           
        Gegeven te Willemstad, 4 november 2014 
          L.A. GEORGE-WOUT 
   
        
De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport, 
             I.A. DICK       
 
 
        Uitgegeven de 19de december 2014 
              I.O.O. ASJES

                     
4 A.B. 2000, no. 90 
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Nota van toelichting, behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
van de 4de november 2014 ter uitvoering van artikel 46, vierde lid, van de 
Landsverordening funderend onderwijs, artikel 60, derde lid, van de Landsverordening 
voortgezet onderwijs en artikel 46, vierde lid, van de Landsverordening secundair 
beroepsonderwijs en educatie. (Landsbesluit bekostiging onderwijs) 
 
1 Algemeen deel 
1.1 Inleiding 
De Regering ziet onderwijs als een van de belangrijkste pijlers van sociaal – economische 
ontwikkeling. Door het creëren en waarborgen van voor iedereen vrij toegankelijke en 
kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, gericht op de ontwikkeling van alle mogelijkheden van 
de deelnemers, kan het onderwijs constructief en substantieel bijdragen aan de geprojecteerde 
sociaal-economische ontwikkeling.  
 
De wettelijke grondslag voor de bekostiging van het onderwijs is vastgelegd in de Staatsregeling 
van Curaçao, artikel 21, lid 7. In dit artikel is bepaald dat het bijzonder onderwijs naar dezelfde 
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de Landskas wordt bekostigd.  
 
Met dit artikel van de Staatsregeling van Curaçao als uitgangspunt zijn de voorwaarden voor de 
aanvraag van bekostiging, de wijze van bekostiging en de beëindiging van bekostiging van 
scholen en opleidingen in de onderwijs landsverordeningen vastgesteld. Ook is hierin vastgelegd 
dat de vergoeding ten minste betrekking heeft op de personele kosten en op een aantal materiële 
kostensoorten (exploitatiekosten) en dat deze vergoeding toereikend moet zijn met het oog op 
een goede verzorging van het onderwijs. Voor wat betreft rechtspositionele aangelegenheden is 
vastgelegd dat de materiële rechtspositie van het personeel bij het openbaar onderwijs van 
overeenkomstige toepassing is op het personeel bij het bijzonder onderwijs en dat voor de 
salarissen een bezoldigingsregeling moet worden gehanteerd.5 Kort samengevat betekent dit 
zowel gelijke behandeling als gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs.  
 
1.2 Huidige situatie 
Met ingang van het schooljaar 1999-2000 is bij besluit van het toenmalige Bestuurscollege6 een 
normbekostigingsstelsel voor de personele kosten en de exploitatiekosten ingevoerd onder de 
naam Vergoeding en Verantwoordingsstelsel (V&V-stelsel). De wettelijke grondslag was 
gelegen in de Landsverordening kleuteronderwijs7, de Landsverordening basisonderwijs8 en de 
Landsverordening voortgezet onderwijs9. De financiële verantwoording werd vastgelegd bij 
Eilandbesluit V&V financiële verantwoording en controle10.  
 
De formalisering van de normbekostiging conform de vigerende landsverordeningen voor 
funderend onderwijs, voorgezet onderwijs en secundair onderwijs en educatie heeft echter mede 
door de staatkundige wijzigingen niet plaatsgevonden.  

                     
5 A.B. 2009, no. 1 
6 BC no. 1999/ 5304/5307/ 5308 
7 (P.B. 1999, no. 20) 
8 (P.B. 1979, no. 28) 
9 (P.B. 1979, no. 29) 
10 (A.B. 2000, no. 90) 
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1.3 Reikwijdte 
De normbekostiging is gebaseerd op de wettelijke bepalingen ten aanzien van de bekostiging, 
ten aanzien van de vakken en het aantal lesuren per vak, ten aanzien van het aantal leerlingen per 
groep / klas, de groepsvorming, de directie, etc, In dit stelsel zijn tevens kostensoorten 
opgenomen die niet wettelijk zijn voorgeschreven – waaronder de kosten voor niet-onderwijzend 
personeel (waaronder schoolverzorgers (conciërges) en schooladministratie), en voor 
onderwijsondersteunend personeel (waaronder   amanuensis, onderwijsassistenten), en de kosten 
voor ondermeer decanen, remedial teachers, praktijkbegeleiders en ICT coördinatoren. 
 
Per schooljaar wordt per school en op grond van het aantal ingeschreven leerlingen de 
vergoeding bepaald. Deze vergoeding wordt bij wijze van voorschot aan het begin van het 
schooljaar toegekend. Na afloop van het schooljaar wordt afgerekend op grond van het 
gemiddelde aantal werkelijk ingeschreven leerlingen gedurende dat schooljaar. Zowel de 
voorschotvergoeding als de uiteindelijke afrekening worden vastgesteld per ministeriële 
beschikking.  
 
Naast de reguliere personele en materiële exploitatiekosten is het wettelijk mogelijk om 
vergoedingen toe te kennen voor onderwijsondersteunende activiteiten op een school voor 
funderend onderwijs, voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten alsmede voor kosten 
voor gehandicapte deelnemers aan een instelling voor secundair beroepsonderwijs, voor 
investeringen in gebouwen en terreinen en de eerste inrichting van deze gebouwen en terreinen  
en voor schade aan gebouwen, terreinen en de inrichting daarvan die buiten de schuld of 
nalatigheid van het bevoegd gezag zijn ontstaan.  
 
Het bevoegd gezag dient jaarlijks verantwoording af te leggen over de ontvangen vergoedingen 
door middel van financiële verslaggeving.  
 
1.4    Enseñansa liber 
De regering heeft het voornemen om tot een structurele regeling te komen waarbij de deelname 
aan het onderwijs in beginsel voor iedereen kosteloos zal zijn, althans voor zover dat betrekking 
heeft op het van overheidswege bekostigde openbaar en bijzonder onderwijs. Particuliere 
scholen en niet bekostigde opleidingen vallen daar niet onder. 
 
De voorgenomen structurele regeling omvat: 
1. Een regeling waarbij de overheid lesmateriaal (waaronder studieboeken) in bruikleen ter 
    beschikking stelt; 
2. Een regeling die de toegang tot alle onderwijsvoorzieningen zonder ouderlijke bijdrage bevat; 
3. Een regeling voor de bekostiging van additionele kosten. 

 
Met de invoering van de bekostiging van de additionele kosten wordt voorzien in een vergoeding 
aan de scholen en instellingen voor allerlei zaken waarvoor tot voor kort in meer of mindere 
mate een bijdrage van de ouders/leerlingen werd gevraagd. Het gaat hier om de kosten 
voortvloeiende uit niet-curriculum gebonden activiteiten, waaronder uitstapjes, introductiedagen 
en vieringen, maar ook de inschrijving, het vademecum, de schoolkrant en het lidmaatschap van 
de mediatheek en van de oudervereniging. 
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De nadere uitvoeringsregels voor de vergoeding van additionele kosten zijn geregeld in het 
onderhavige landsbesluit. 
De regeling waarbij de overheid lesmateriaal (waaronder studieboeken) in bruikleen ter 
beschikking stelt (waarbij volledigheidshalve zijn opgemerkt dat in het funderen onderwijs het 
lesmateriaal al wordt bekostigd) en de regeling van de toegang tot alle onderwijsvoorzieningen 
zonder ouderlijke bijdrage, kunnen niet in het onderhavige landsbesluit worden neergelegd. In 
die onderwerpen zal separaat worden voorzien. 
 
1.5  Financiële gevolgen 
De formalisering van de normbekostiging conform de vigerende onderwijs landsverordeningen 
heeft geen financiële consequenties. Wel zijn er financiële consequenties als gevolg van de 
regeling voor de bekostiging van additionele kosten in het kader van de Enseñansa liber. De 
jaarlijkse additionele kosten worden geraamd op de volgende bedragen: 
 

onderwijssoort aantal leerlingen  
op 01-12-13 

norm totaal 

    
funderend 
onderwijs 

16.840 50 842.000 

funderend speciaal 
onderwijs 

1.127 50 56.350 

VSBO 7.919 175 1.385.825 
HAVO/VWO 3.105 450 1.397.250 
SBO 3.090 750 2.317.500 
SBO Techniek 689 1.000 689.000 
    
Totaal 32.770  6.687.925 

 
 
1.6 Advies Raad van Advies (advies van 31 juli 2014, RvA no. RA/14-14-LB) 
ad I.  Algemeen:  
1.  Financiering van het Landsbesluit bekostiging onderwijs: 
De Raad van Advies veronderstelt dat met dit Landsbesluit wordt beoogd om enerzijds de 
normbekostiging en anderzijds de additionele kosten die in het kader van gratis onderwijs 
worden toegekend te formaliseren. De regering merkt op dat met het onderhavige landsbesluit 
ook de additionele kosten onderdeel worden van de normbekostiging. Met dit landsbesluit wordt 
beoogd de normbekostiging van de personele kosten en de materiële exploitatiekosten van het 
onderwijs - waarbij ook de additionele kosten zijn genormeerd en opgenomen als materiële 
exploitatiekosten - te formaliseren.  
2. Verantwoording van de normbekostiging: 
De Raad van Advies constateert dat de bedragen van het V&V-stelsel (de voormalige door het 
Eilandgebied Curaçao gehanteerde naam van het normbekostigingsstelsel) niet corresponderen 
met de bedragen per schooltype in de bijlagen bij het ontwerp. 
De Raad heeft op verzoek additionele informatie ontvangen per brief d.d. 27 juli 2014, no. 2014 
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/ 35418. Deze informatie bevatte onder meer de vastgestelde normen voor de bekostiging van de 
scholen voor het schooljaar 2013-2014. Hierin waren de normen voor additionele kosten nog 
niet opgenomen. Voor het overige zijn er geen verschillen met de in de bijlagen van het ontwerp 
genoemde bedragen. De normen in het ontwerp komen overeen met de bekostigingsnormen die 
voor het schooljaar 2013-2104 zijn gehanteerd waarbij de norm voor additionele kosten voor het 
schooljaar 2014- 2015 is toegevoegd.  
De Raad concludeert verder dat het subsidiebedrag gebaseerd op het V&V-stelsel onvoldoende 
is (geweest) om de schoolkosten te kunnen dekken en dat een verhoging van de subsidie in de 
toekomst moet worden overwogen indien de regering een beroep op de ouders niet wenselijk 
acht. 
De regering merkt op dat de schoolkosten tot en met schooljaar 2013-2014 niet in het 
normbekostigingsstelsel waren opgenomen; het betreft hier de kosten die de ouders moeten 
maken om hun kinderen deel te kunnen laten nemen aan het onderwijs en niet de personele en 
materiële exploitatiekosten van de scholen. Nu de regering heeft besloten om deze schoolkosten 
voor bekostiging in aanmerking te laten komen, te normeren en onder de materiële 
exploitatiekosten in het bekostigingstelsel op te nemen, vindt daarmee in feite een verhoging van 
de subsidie plaats, zoals ook de Raad wenselijk acht.  
Voor alle normen, dus eveneens voor de norm van schoolkosten, geldt dat deze jaarlijks kunnen 
worden aangepast op grond van nieuw beleid of nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsstelsel 
of in de arbeidsvoorwaarden.  
ad II. Inhoudelijke opmerkingen m.b.t. het ontwerp 
1. Artikel 2 
“1º.  Inrichting en overige kosten”: 
De Raad geeft aan dat het niet duidelijk is wat in artikel 2 onder ‘overige kosten’ moet worden 
verstaan en dat de term onvoldoende begrensd is. De regering heeft het landsbesluit hier op 
aangepast door de aanduiding van de categorie ‘inrichtingskosten en overige kosten’ te wijzigen 
in ‘inrichtings- en aanverwante kosten’. 
“2º.  Additionele kosten”: 
De Raad verwijst hier naar een eerder advies van de Raad m.b.t. additionele studiekosten, waarin 
onder meer is geadviseerd om de draagkracht van de ouders bij het gratis onderwijs te betrekken 
en om de mogelijkheid open te houden dat de scholen alsnog een ouderlijke bijdrage kunnen 
vragen zolang niet alle kosten van de ouders door de overheid kunnen worden vergoed.  
De Regering is van mening dat het opnemen van de hier bedoelde additionele kosten in het 
bekostigingsstelsel past in haar streven om het onderwijs op den duur, conform hetgeen in 
internationale verdragen is vastgelegd, voor een ieder gratis toegankelijk te maken.  
De regering is tevens van mening dat toelating, schorsing, verwijdering, bevordering alsmede de 
deelname aan dan wel het genot van enige onderwijsvoorziening niet afhankelijk gesteld mag 
worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. Hiermee wordt uitgesloten dat ouders 
verplicht worden om bij te dragen aan de exploitatiekosten, hoewel het niet is uitgesloten dat de 
scholen de ouders om een vrijwillige bijdrage kunnen vragen.  
2.  Artikel 10 
De voorstellen van de Raad tot wijziging van dit artikel en aanpassing van de nota van 
toelichting zijn in de tekst van artikel 10 en de bijbehorende toelichting verwerkt.  
3. Artikelen 11. 13 en 17 
De Raad geeft aan dat ten aanzien van het aantal leerlingen, artikel 12, derde lid, een bepaling 
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bevat voor het berekenen van het aantal ingeschreven leerlingen op een bepaald tijdstip indien de 
betreffende gegevens niet tijdig door het bevoegd gezag zijn ingeleverd. De Raad constateert dat 
in artikel 11 voor wat betreft de personele kosten en de formatiepunten die daarmee verband 
houden een dergelijke bepaling niet is opgenomen. De Raad vraagt zich af hoe de vergoeding 
van de personele kosten worden vastgesteld. 
Om de vergoeding van de personele kosten vast te stellen heeft de Regering eenzelfde bepaling 
bij artikel 11 als derde lid toegevoegd, te weten: 
“Indien gegevens van een peildatum, als bedoeld in het eerst lid, niet tijdig zijn ingeleverd, 
worden de vergoedingen van die school of opleiding op die peildatum door de minister 
vastgesteld op de vergoedingen op de daaraan voorafgaande peildatum, minus 10 procent. “ 
4. Artikel 17 
De Raad constateert dat voor een sanctie als bedoeld in artikel 17 een wettelijke grondslag in een 
landsverordening moet zijn opgenomen. Dit is alleen het geval voor wat betreft de 
Landsverordening funderend onderwijs. De Landsverordening voortgezet onderwijs kent deze 
grondslag niet en de grondslag die in de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en 
educatie is opgenomen mist de landsverordening waarin de uitvoeringsvoorschriften zullen 
moeten worden vastgesteld.  
Naar aanleiding van het advies van de Raad heeft de Regering daarom artikel 17, derde lid, 
geschrapt en in toelichting op dit artikel de tweede volzin geschrapt.  
5. Artikel 18 
De Raad constateert dat de toelichting op dit artikel breder is dan het artikel zelf toelaat.  
Op grond van deze constatering van de Raad heeft de Regering de toelichting op artikel 18 als 
volgt aangepast in die zin dat de minister van OWCS alleen ambtenaren in dienst van het 
Ministerie van OWCS aanwijst voor het toezicht op de naleving van dit landsbesluit. Een beroep 
op ambtenaren van andere ministeries, zoals eerder voorzien, is niet nodig aangezien bij het 
Ministerie van OWCS de benodigde capaciteit aanwezig is om het toezicht uit te oefenen.  
De Raad adviseert voort om hier aan te sluiten bij de standaard toezichtbepaling in andere 
wetgeving en om de namen van de aangewezen ambtenaren in de Curaçaose Courant bekend te 
maken, dit in aansluiting met hetgeen in het Wetboek van Strafvordering wordt gebruikt.  
De regering volgt dit advies en artikel 18 is conform het advies van de Raad aangepast.  
6. Artikel 21 
De Raad adviseert om terugwerkende kracht te verlenen aan het landsbesluit, indien in de 
periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van het bepaalde in dit landsbesluit de 
normbekostiging als op gelijke wijze als in het ontwerp plaatsvond.  
De Regering merkt op dat in dit landsbesluit nieuwe bepalingen zijn opgenomen, onder meer 
voor het aanleveren van gegevens door het bevoegd gezag. Tevens zijn met de inwerkingtreding 
van dit landsbesluit kosten die voorheen door ouders werden betaald genormeerd en aan de 
bekostiging van de materiële exploitatiekosten van de scholen toegevoegd. Terugwerkende 
kracht verlenen is alleen al op grond hiervan niet aan de orde. 
Bovendien zijn de bekostigingsnormen tussen 1999 ( de invoering van het 
normbekostigingsstelsel onder de naam V&V-stelsel) en 2014 jaarlijks aangepast aan nieuw 
beleid en aan de stapsgewijze invoering van de vigerende onderwijssoorten. Een terugwerkende 
kracht tot schooljaar 1999 /2000 zou betekenen dat niet alleen bepaalde artikelen, maar ook de 
bijlagen per schooljaar zouden moeten worden aangepast.  
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ad III. Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard 
De Raad constateert een aantal wetstechnische en redactionele onvolkomenheden in het ontwerp 
en in de nota van toelichting.  
De Regering zich vinden in alle voorgestelde wijzigingen en heeft deze in het ontwerp en in de 
nota van toelichting verwerkt.  
 
2   Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
In artikel 1 is expliciet opgenomen dat het landsbesluit alleen betrekking heeft op de van 
overheidswege bekostigde opleidingen die aan instellingen voor secundair beroepsonderwijs 
worden verzorgd en niet op cursussen educatie. De Landsverordening secundair 
beroepsonderwijs en educatie treedt conform artikel 77, derde lid, namelijk voor wat betreft de 
educatie pas in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip; een dergelijk landsbesluit is 
nog niet vastgesteld.  
 
Artikel 2 
Artikel 2 geeft aan voor welke personele kosten onderscheidenlijk exploitatiekosten van de 
scholen of opleidingen een vergoeding wordt toegekend. Voor wat betreft ‘huur van gebouwen 
en terreinen’ is het uitgangspunt dat schoolgebouwen eigendom zijn van de overheid of van de 
afzonderlijke bijzondere schoolbesturen dan wel de organisatie met dezelfde godsdienstige of 
levensbeschouwelijke grondslag.  
Er is pas sprake van huur van gebouwen als er geen gebouwen in eigendom beschikbaar zijn. 
Dit zal slechts in zeer uitzonderlijke situaties het geval zijn. Voor de huur van deze gebouwen 
dient dan een deel van de vergoeding voor huisvestingskosten te worden aangewend.  
In het vierde lid is vastgelegd dat bij ministeriële beschikking een deel van de vergoeding aan 
een andere dan het bevoegd gezag van een school of opleiding kan worden uitgekeerd. In dat 
geval hoeft het bevoegd gezag geen financiële verantwoording af te leggen over de besteding 
van deze middelen. Met name wordt de vergoeding voor nascholing genoemd, als zijnde een 
schooloverstijgende en bevoegd gezag overstijgende kostensoort.   
   
Artikel 3 
Artikel 3 bepaalt dat de normering voor personele kosten wordt uitgedrukt in uren (lesuren, 
taakuren en klokuren) en vervolgens vertaald in formatiepunten. De normering verschilt naar 
gelang de onderwijssoort en de sectoren en leerwegen binnen bepaalde onderwijssoorten en 
wordt vertaald naar een bekostigingsformule per school of instelling (ongeacht het aantal 
leerlingen) en per leerling. Voor leerlingen in de sector techniek bijvoorbeeld is de 
klassengrootte bij enkele praktijk vakken kleiner en worden naar verhouding meer lesuren per 
groep (meer formatiepunten) toegekend. De normering verschilt ook naar de 
personeelscategorie en de functie die daarbinnen vervuld wordt. Alle functies zijn gewaardeerd 
en de normering is geënt op de bezoldigingsstructuur (bezoldigingsschalen) voor 
onderwijspersoneel. 
De normering voor de exploitatiekosten wordt uitgedrukt in guldens. Ook voor de 
exploitatiekosten verschilt de normering naar gelang de onderwijssoort en de sectoren en 
leerwegen binnen bepaalde onderwijssoorten en wordt vertaald naar een bekostigingsformule 



 - 15 - 105 

per school of instelling en per leerling.  
Bij dit Landsbesluit horen 5 bijlagen: 
- Bijlage 1 – (Bekostiging personele kosten) geeft per onderwijstype aan hoeveel lesuren en 

taakuren voor directie en onderwijzend personeel bekostigd worden en hoeveel klokuren 
voor onderwijsondersteunend en niet–onderwijzend personeel. Het totaal aantal 
formatiepunten dat vervolgens per school en per leerling – de zogenoemde 
bekostigingsformules - wordt toegekend is de basis voor de vaststelling van het 
formatiepunten budget dat aan een school wordt toegekend. De bekostigingsformules per 
school worden naar rato van het aantal leerlingen aan de school of aan de verschillende 
sectoren en leerwegen toegerekend en het aantal leerlingen is vervolgens bepalend voor de 
berekening van het totale formatiepunten budget per school. Dit formatiepunten budget is 
toereikend om de aan de school toegekende uren ook daadwerkelijk in te vullen met het 
betreffende personeel.  

- Bijlage 2 (Bekostigingsformules personele kosten) geeft een totaal overzicht van de 
bekostigingsformules, maar nu zonder onderliggende urentabel. 

- Bijlage 3 (Formeringslijst) geeft een totaal overzicht van de functies die in het onderwijs 
bekostigd worden en het aantal formatiepunten per functie bij een volledige betrekking, 
zowel voor de directie, het onderwijzend personeel, het niet onderwijzend personeel en 
het onderwijsondersteunend personeel.  

- Bijlage 4 (Bekostiging materiële exploitatiekosten) betreft de bekostigingsformules per 
school en per leerling voor de huisvestingskosten, de inrichting en aanverwante kosten, de 
kosten voor administratie, beheer en bestuur en de additionele kosten. Ook voor de 
materiele kosten geldt dat de bekostigingsformules per school naar rato van het aantal 
leerlingen aan de school of aan de verschillende sectoren en leerwegen zijn vastgesteld; 
het aantal leerlingen is vervolgens bepalend voor de berekening van het totale budget voor 
materiële kosten per school. 

- Bijlage 5 (Bekostigingsformules materiële exploitatiekosten) geeft een totaal overzicht van de 
bekostigingsformules, maar nu zonder onderliggende uitsplitsing.  

 
Artikel 4 
De voorlopige vergoeding voor een school of instelling voor een schooljaar, uitgedrukt in 
formatiepunten voor de personele kosten en in guldens voor de exploitatiekosten, wordt uiterlijk 
per 1 juni vastgesteld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen per 1 december 
voorafgaand aan het schooljaar waarvoor deze voorlopige vergoeding wordt vastgesteld. Het 
schoolbestuur heeft dan twee maanden de tijd om wijzigingen in de personele bezetting aan te 
brengen of om personeel te heralloceren.  
De vergoeding voor personele kosten mag niet aangewend worden voor exploitatiekosten en 
vice versa. En de vergoeding voor onderwijzend personeel mag niet worden aangewend voor 
directie en/of of niet-onderwijzend personeel en vice versa.  
 
Artikel 5 
Artikel 8 voorziet in een extra vergoeding voor een school of instelling waarvan het aantal 
leerlingen sterker groeit dan in de regel het geval is. Het betreft hier met name scholen of 
opleidingen die voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht maar nog geen onderwijs in alle 
leerjaren aanbieden.  



105 - 16 - 

 
Artikel 6 
De voorlopige vergoeding wordt in maandelijkse geldelijke voorschotten betaalbaar gesteld.  
Voor de personele kosten is dit maandelijks voorschot gebaseerd op de voorlopige vergoeding in 
formatiepunten vertaald naar salarisaanspraken van de personele bezetting voor zover deze 
personele bezetting het toegekende totale aantal formatiepunten niet overschrijdt. Bij 
substantiële wijzigingen in de personele bezetting of bij het toekennen van indexering, 
loontredes en vakantiegeld kunnen de maandelijkse voorschotten worden aangepast.  
 
Artikel 7 
Voor een bevoegd gezag dat meer dan één school of opleiding onder zijn beheer heeft, bestaat de 
mogelijkheid om een deel van de voorlopige vergoeding voor personele kosten en 
exploitatiekosten, toegekend aan een school of instelling, over te hevelen naar een andere school 
of instelling, met inachtneming van de normering en met uitzondering van hetgeen is toegekend 
voor onderhoud van gebouwen en terreinen en hetgeen is toegekend voor additionele kosten. Dit 
geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om de toegekende voorlopige vergoeding van een 
school of instelling waar de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen te verhogen, mist dit 
wordt gecompenseerd door verlaging van de toegekende vergoeding van een andere school of 
instelling. Vooral scholen in achterstandswijken hebben behoefte aan kleinere klassen of aan 
meer inzet van een schoolmaatschappelijk werker. Dit kan met overheveling gerealiseerd 
worden.  
 
Artikel 9 
De kosten van investeringen in gebouwen en terreinen en de eerste inrichting daarvan zijn sterk 
afhankelijk van ondermeer de staat van onderhoud van de betreffende school en van de 
grondprijzen bij eventuele nieuwbouw of uitbreiding van een school. Omdat er sprake is van 
ongelijke gevallen is het niet mogelijk om deze kosten te normeren en is voor iedere 
afzonderlijke investering de goedkeuring van de minister vereist. 
 
Artikel 10 
In het tweede lid is aangegeven dat het Land in alle rechten treedt die het bevoegd gezag tegen 
derden heeft indien schade, ontstaan aan gebouwen, terreinen of roerende zaken van scholen of 
instellingen, voor vergoeding in aanmerking komt. De aandacht wordt erop gevestigd dat in 
voorkomende gevallen een en ander geschiedt met inachtneming van artikel 6:150 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
Indien de schade is veroorzaakt door schuld of nalatigheid van het bevoegd gezag worden de 
kosten niet vergoed; als de schade zodanig is dat de leerlingen gedupeerd worden, zal het 
bevoegd gezag een voorziening moeten treffen, bijvoorbeeld door zorg te dragen voor 
alternatieve huisvesting/plaatsing van de leerlingen op andere scholen.  
 
Artikelen 11 en 12 
Als het bevoegd gezag de gegevens van (afzonderlijke) scholen of opleidingen op een peildatum 
niet tijdig of niet heeft ingeleverd, wordt de vergoeding cq het aantal ingeschreven leerlingen 
van die scholen en opleidingen op die peildatum met 10% verminderd. Deze korting heeft een 
cumulatief effect als een bevoegd gezag de gegevens van een school of instelling per 
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opeenvolgende peildata niet tijdig inlevert.  
Een afname van het aantal leerlingen gedurende het schooljaar leidt tot een lager definitief 
eindbedrag bij afrekening, terwijl een toename van het aantal leerlingen gedurende het 
schooljaar juist leidt tot een hoger definitief eindbedrag. Een bevoegd gezag heeft er alle belang 
bij om tijdig door te geven dat er sprake is van een toename van het aantal leerlingen, bij een 
afname van het aantal leerlingen ligt dit anders.  
 
Artikel 13 
Op grond van het gemiddelde aantal leerlingen van de vier peildata van het betreffende 
schooljaar wordt een overzicht verstrekt aan het bevoegd gezag, uitgedrukt in formatiepunten 
voor de personele kosten en in guldens voor de exploitatiekosten. Dit overzicht is de basis voor 
de financiële verslaggeving. 
 
Artikel 14 
In het eerste lid wordt bepaald dat uit de administratie dient te blijken dat de vergoeding voor 
personele kosten en exploitatiekosten wordt besteed conform de vastgestelde normering en niet 
op andere wijze of voor andere doeleinden. Hiermee wordt gewaarborgd dat vergoedingen ook 
daadwerkelijk besteed worden aan de betreffende kosten van scholen en opleidingen waarvoor 
zij zijn toegekend, en niet worden aangewend voor bijvoorbeeld de aanschaf van computers of 
voor de kosten van bovenschools management.  
 
Artikel 15 
De financiële verslaggeving betreft alle scholen en opleidingen die het bevoegd gezag beheert 
en  moet volgens boekhoudkundige maatstaven een zodanig inzicht geven dat een verantwoord 
oordeel  kan worden gevormd van het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard 
van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit.  
De financiële verslaggeving dient volgens het ‘Model financiële verslaggeving’ te worden 
opgesteld waarna het door een externe deskundige dient te worden gecontroleerd conform de  
‘Controleleidraad’. 
 
Artikel 17 
Op grond van de financiële verslaggeving en het gemiddelde aantal leerlingen over een 
schooljaar wordt vervolgens de definitieve geldelijke vergoeding voor personele kosten en voor 
exploitatiekosten voor dat schooljaar bepaald.  
 
Artikel 18 
De door de minister aangewezen ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van OWCS zijn 
belast met het toezicht op de naleving van dit landsbesluit. Bij de formulering van deze bepaling 
is aansluiting gezocht bij het model van de standaardtoezichtbepaling dat sinds de 
inwerkingtreding (P.B. 1997, no. 251) van het Wetboek van Strafvordering wordt gebruikt.  
 
De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport, 
              I.A. DICK 
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