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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 5de juli 2016 houdende wijziging van de Landsverordening
funderend onderwijs 1, de Landsverordening voortgezet onderwijs 2 en de Landsverordening
secundair beroepsonderwijs en educatie 3
____________
I n naam van de Koning !
______
D e G o u v e r n e u r v a n C u r a ç a o,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is te komen tot een regeling waarbij de deelname aan het funderend
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het secundair beroepsonderwijs niet afhankelijk is van
geldelijke bijdragen van leerlingen, deelnemers, ouders, voogden of verzorgers;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande
landsverordening:
Artikel I
De Landsverordening funderend onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 20, eerste lid, tweede volzin, komt als volgt te luiden:
1. De toelating, schorsing, verwijdering, bevordering alsmede de deelname aan dan wel het
genot van enige onderwijsvoorziening mag door het bevoegd gezag niet afhankelijk gesteld
worden van een geldelijke bijdrage van de ouders.
B. In artikel 46, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. onderdeel d. komt als volgt te luiden: d. energie en water;
2. in onderdeel k. wordt de punt vervangen door een puntkomma en wordt het woord
“en” geschrapt; vervolgens wordt de punt aan het eind van onderdeel l vervangen door:
, en
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3. na onderdeel l. worden de onderdelen m. en n. toegevoegd, die luiden als volgt:
m. lesmateriaal;
n. additionele kosten.
Artikel II
De Landsverordening voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A. Na artikel 6 wordt ingevoegd artikel 6a dat luidt als volgt:
Artikel 6a
1. Het Land stelt elk leerjaar lesmateriaal in bruikleen ter beschikking aan de
leerlingen van de scholen die op grond van artikel 59 voor bekostiging in
aanmerking zijn gebracht. Ingeval een leerling minderjarig is wordt het lesmateriaal
aan diens ouders in bruikleen ter beschikking gesteld.
2. Onder lesmateriaal wordt verstaan: lesmateriaal dat naar vorm en inhoud is gericht
op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties en waarvan het gebruik binnen
het onderwijsaanbod door het bevoegd gezag specifiek voor het desbetreffende
leerjaar is voorgeschreven.
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld omtrent de
wijze waarop en de voorwaarden waaronder het lesmateriaal ter beschikking wordt
gesteld.
B. Artikel 29, eerste lid, tweede volzin, komt als volgt te luiden:
1. De toelating, schorsing, verwijdering, bevordering alsmede de deelname aan dan wel
het genot van enige onderwijsvoorziening mag door het bevoegd gezag niet
afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van leerlingen, ouders,
voogden of verzorgers.
C. In artikel 60, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. in onderdeel a. wordt de punt vervangen door een puntkomma en wordt het
woord “en” geschrapt; vervolgens wordt de punt aan het eind van onderdeel b.
vervangen door: ,en
2. Na onderdeel b wordt een nieuw onderdeel c ingevoegd, dat luidt als volgt:
c. additionele kosten.
Artikel III
De Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie wordt als volgt gewijzigd:
A. Na artikel 42 wordt ingevoegd Titel 2a en een nieuw artikel 42a, luidende als volgt:
Titel 2a
Geldelijke bijdrage
Artikel 42a
De toelating, schorsing, verwijdering, bevordering alsmede de deelname aan dan wel het
genot van enige onderwijsvoorziening mag door het bevoegd gezag niet afhankelijk
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gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de deelnemers dan wel de ouders,
voogden of verzorgers voor de opleidingen, die op grond van artikel 45 voor
bekostiging in aanmerking zijn gebracht.
B. Na artikel 44 wordt ingevoegd Titel 1a en een nieuw artikel 44a, luidende als volgt:
Titel 1a
Lesmateriaal in bruikleen
Artikel 44a
1. Het Land stelt elk leerjaar lesmateriaal in bruikleen ter beschikking aan de
deelnemers van de opleidingen van een instelling voor openbaar onderwijs
alsmede van de opleidingen die op grond van artikel 45 voor bekostiging in
aanmerking zijn gebracht.
2. Onder lesmateriaal wordt verstaan: lesmateriaal dat naar vorm en inhoud is gericht
op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties en waarvan het gebruik binnen
het onderwijsaanbod door het bevoegd gezag specifiek voor het desbetreffende
leerjaar is voorgeschreven.
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld omtrent
de wijze waarop en de voorwaarden waaronder het lesmateriaal ter beschikking
wordt gesteld.
C. In artikel 46, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. onderdeel d. komt als volgt te luiden: d. energie en water;
2. in onderdeel i. wordt “, en” vervangen door een puntkomma.
3. onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door “, en” wordt een
nieuw onderdeel k toegevoegd, luidende:
k. additionele kosten.
Artikel IV
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.
Gegeven te Willemstad, 5 juli 2016
L.A. GEORGE-WOUT
De Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport,
I.A. DICK
Uitgegeven de 8ste juli 2016
De Minister van Algemene Zaken,
B.D. WHITEMAN

