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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 3de mei 2016 tot 
wijziging van Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.1 
 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
 dat de aansluiting tussen havo en vwo enerzijds, en hoger onderwijs anderzijds, gebaat is 
bij een kwaliteitsimpuls waarbij gewaarborgd wordt dat bepaalde nader geselecteerde 
kernvakken binnen de verplichte examenvakken voor havo en vwo aan een verzwaarde 
cijfernorm voldoen; 
 dat aan de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands in dit verband extra gewicht wordt 
toegekend, waarmee deze vakken als kernvakken zijn te beschouwen; 
 dat het derhalve wenselijk is om het normstellend karakter van de cijfercriteria met 
betrekking tot het zakken/slagen voor de eindexamens middels invoering van een 
kernvakkenregeling in bovenbedoelde zin wettelijk aan te scherpen; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
Artikel I 
 
In het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 
 
A.  
 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Aan het eind van de begripsbepalingen wordt de punt na onderdeel v. vervangen door een 
puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd dat luidt als volgt: 
 
w. kernvakken: de vakken Wiskunde A, B, C, Engelse taal en literatuur en Nederlandse taal en 
literatuur. 
 
B. 
 
Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. Aan het eind van het derde lid, onderdeel a, wordt de puntkomma vervangen door: , of 
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2. Het derde lid, onderdeel c, komt als volgt te luiden: 
 
c. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 4 en voor de 

overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of hoger heeft 
behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6.0 bedraagt, met dien verstande 
dat het eindcijfer 4 niet is behaald voor één van de kernvakken; 

 
3. Het derde lid, onderdeel d, komt als volgt te luiden: 
 
d. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 5 heeft 

behaald, dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld het 
eindcijfer 4 en voor één van deze vakken het eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige 
vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, en 
het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6.0 bedraagt, met dien verstande dat het 
eindcijfer 4 niet is behaald voor de kernvakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal 
en literatuur, dan wel, voor zover van toepassing, Wiskunde A, B, C en voor deze vakken 
hooguit één maal het eindcijfer 5 is behaald. 

 
Artikel II 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking, 
met dien verstande dat hetgeen hierin is bepaald ten aanzien van de kernvakken in werking 
treedt met ingang van schooljaar 2015-2016 voor zover betrekking hebbend op de havo-
examens, respectievelijk schooljaar 2016-2017 voor zover betrekking hebbend op de vwo-
examens. 
 
 
 
 Gegeven te Willemstad, 3 mei 2016 
             L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 
De Minister van Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur en Sport, 
      I.A. DICK  

 
 
 

 Uitgegeven de 6de mei 2016 
 De Minister van Algemene Zaken, 
           B.D. WHITEMAN  
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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 3de mei 2016 tot 
wijziging van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.2 
 
 
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 verder aan te scherpen. 
Na een eerste aanscherping, die reeds bij landsbesluit van kracht werd, welke bepaalt dat het 
gemiddelde van alle voor het centraal examen behaalde cijfers minimaal 5,5 moet zijn, strekt 
het voorliggend ontwerp tot een tweede aanscherping, meer in het bijzonder een regeling die 
ook wel benoemd wordt als de ‘kernvakkenregeling’, waarbij de examenkandidaat binnen het 
cluster van de (kern)vakken Wiskunde A, B, C, Engelse taal en literatuur en Nederlandse taal 
en literatuur slechts één onvoldoende niet lager dan een 5 mag behalen.  
 
De kernvakkenregeling is van oorsprong een Nederlandse maatregel die aldaar is ingevoerd 
om een betere aansluiting te waarborgen tussen havo en vwo enerzijds, en hoger 
(vervolg)onderwijs anderzijds. Het hoger onderwijs stelt over de hele linie hoge eisen met 
betrekking tot exact en analytisch denkvermogen. Het vak wiskunde legt daarvoor een goede 
basis. Wat betreft taalbeheersing wordt (vak)overstijgend belang gehecht aan de talen Engels, 
de internationale lingua franca van het hoger onderwijs wereldwijd, en het Nederlands, 
(onderwijs)instructietaal in het merendeel van het opleidingsaanbod in Nederland.  
 
Hetgeen gesteld met betrekking tot de Nederlandse situatie, geldt grosso modo ook voor het 
opleidingsaanbod voor hoger onderwijs alhier op Curaçao, zodat de boven genoemde 
beweegredenen voor invoering van de kernvakkenregeling ook mogen gelden voor de 
Curaçaose situatie.  
 
Daar komt bij dat, onverlet het streven van de Regering om studeren in de regio te 
bevorderen, een substantieel deel van de havisten en vwo-ers traditiegetrouw kiest voor een 
vervolgstudie in het hoger onderwijs in Nederland. Curaçaose havo- en vwo-diploma’s 
garanderen vooralsnog een drempelloze instroming in het Nederlandse hoger onderwijs in de 
zin dat bij protocol is bepaald dat deze diploma’s (automatisch) gelijkgesteld worden aan de 
Nederlandse havo- en vwo-diploma’s. Ingeval van verlies van deze beschermde status zouden 
de Curaçaose diploma’s aangemerkt worden als buitenlandse diploma’s, en zou het de 
opleidingsinstituten vrij staan om aan de poort een diploma-evaluatie te eisen en mogelijk 
andere aanvullende voorwaarden te stellen die niet gesteld worden bij Nederlandse 
diploma’s. 
Overigens geeft het feit dat Curaçaose diploma’s gelijkgesteld zijn aan Nederlandse diploma’s 
een sterkere aanbeveling om ook in de regio te kunnen gaan studeren. 
 
Het onderwijsprotocol dat onder de noemer ‘samenwerkingsconvenant’ op 16 december 2014 
werd ondertekend door minister J. Bussemaker namens de Nederlandse regering, en minister 
I. Dick namens de Curaçaose regering bepaalt in dit verband het volgende: 
 
De overgang naar het hoger onderwijs in Nederland is voor havo- en vwo-leerlingen een populaire 
keuze. Op Curaçao is daarom reeds in 2012 een Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
vastgesteld (Lb, ha.m., van de 10de mei 2012, P.B. no. 27) waarin de eerste aanscherping is geregeld.  
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 Curaçao kiest er daarom voor de aanscherpingen met betrekking tot de programma’s havo en vwo, die 
nodig zijn om gelijkstelling van de diploma’s te continueren na 1 januari 2016 (havo) respectievelijk 1 
januari 2017 (vwo) in een voor alle havo- en vwo-leerlingen toegankelijke route in te voeren. Ten 
behoeve van deze aanscherping wordt momenteel gewerkt aan een analyse en een eindadvies. Het 
invoeren van een rekentoets wordt daarbij meegenomen. Het streven is om de aanscherpingen al in 2016 
respectievelijk 2017 in te voeren. 
 
Dit landsbesluit is derhalve mede een uitvloeisel van het onderwijsprotocol. Nadere regeling 
en invoering van een rekentoets die volgens de tekst van het protocol zou worden 
‘meegenomen’ bij de tweede aanscherping, zal, wederom in overleg met Nederland, 
geschieden in een separaat landsbesluit waarbij een alternatief tijdspad gevolgd zal worden. 
Het feit dat de invoering bij de rekentoets in dit landsbesluit nog niet kon worden gerealiseerd 
vormt voor Nederland geen reden om de desbetreffende diploma’s niet te erkennen. 
Wat betreft de termijn van invoering van de aangepaste examenregeling die met name voor de 
havo-examens al dit schooljaar van start gaat, kan worden meegedeeld dat de schoolbesturen, 
ouders en leerlingen daarvan tijdig op de hoogte zijn gesteld. 
 
2. Financiële gevolgen 
De onderhavige wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de landsbegroting. 
 
3. Advies Raad van Advies (RvA no. RA/19-16-LB) 
De Raad van Advies merkt op dat zich in de praktijk gevallen kunnen voordoen waarin het 
niet op voorhand duidelijk is op welke wijze de kernvakkenregeling zal worden toegepast, 
bijvoorbeeld wanneer een leerling twee soorten wiskunde in zijn profiel heeft of indien een 
leerling een profiel heeft waarvan het vak wiskunde geen deel uitmaakt. Naar aanleiding van 
deze opmerking is de omschrijving van het vak wiskunde aangepast. Ook de omschrijving van 
de vakken Engels en Nederlands zijn aangepast, namelijk: Engels taal en literatuur en 
Nederlandse taal en literatuur, waarmee wordt aangesloten op de terminologie van de 
artikelen 19 en 19a van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. v.s.b.o. 
Voorts is aan de overige inhoudelijke opmerkingen en aan de opmerkingen van 
wetstechnische en redactionele aard van de Raad van Advies gevolg gegeven. 
 
 
De Minister van Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur en Sport, 
                I.A. DICK  
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