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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 15de november 2018 
ter uitvoering van artikel 34, eerste lid, onder d, van de Landsverordening secundair 
beroepsonderwijs en educatie1 (Regeling didactische bekwaamheid s.b.o.) 

____________ 
 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, 
 
 
 Overwegende, 
 
dat uitvoering moet worden gegeven aan artikel 34, eerste lid, onder d, van de Landsverordening 
secundair beroepsonderwijs en educatie; 
 
 

Heeft besloten: 
 
 

Artikel 1 
 

Het Pedagogisch Getuigschrift, afgegeven door de University of Curaçao Dr. Moises da Costa 
Gomez of door de Stichting Curaçao Academy, dan wel door de voormalige Universiteit van de 
Nederlandse Antillen, de voormalige Stichting Nederlands Antilliaanse Academie of de voormalige 
Eilandelijke Leergangen, dan wel een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid afgegeven 
door een erkende opleiding voor hoger onderwijs in een van de overige landen van het Koninkrijk 
der Nederlanden, wordt aangewezen als bewijs van voldoende didactische bekwaamheid tot het 
geven van secundair beroepsonderwijs.  
 

Artikel 2 
 
Het Pedagogisch Getuigschrift, afgegeven in de periode vóór 10 oktober 2010 door de voormalige 
Universiteit van de Nederlandse Antillen, de voormalige Stichting Nederlands Antilliaanse 
Academie of de voormalige Eilandelijke Leergangen, dan wel een bewijs van voldoende didactische 
bekwaamheid afgegeven in de periode vóór 10 oktober 2010 door een erkende opleiding voor hoger 
onderwijs in een van de overige landen van het Koninkrijk der Nederlanden worden tevens erkend 
als bewijs van voldoende didactische bekwaamheid tot het geven van secundair beroepsonderwijs 

                     
1 P.B. 2008, no. 37 
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zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, onder d, van de Landsverordening secundair 
beroepsonderwijs en educatie. 

 
Artikel 3 

 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot en 
met 10 oktober 2010. 
 

Artikel 4 
 
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling didactische bekwaamheid s.b.o. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 15 november 2018 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap,  
Cultuur en Sport, 

M.M. ALCALA - WALLÉ 
 

 
Uitgegeven de 7de december 2018 
De Minister van Algemene Zaken,  

E.P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de Regeling didactische bekwaamheid s.b.o. 
 
§ 1. Algemeen 
 
In de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie2 wordt in artikel 34, eerste lid, 
onder d, voorgeschreven dat bij ministeriële regeling3 met algemene werking een bewijs van 
voldoende didactische bekwaamheid tot het geven van secundair beroepsonderwijs wordt 
aangewezen. Door middel van deze regeling wordt hieraan invulling gegeven.  
 
§ 2. Financiële paragraaf 
 
Aan deze regeling zijn geen financiële lasten voor het Land verbonden.  
 
§ 3. Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
In artikel 34 van de Landverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn een aantal 
criteria opgenomen ter verkrijging van de bevoegdheid om onderwijs te geven. Een van deze 
criteria is het in het bezit zijn van een bewijs van (voldoende didactische) bekwaamheid. Artikel 34, 
eerste lid, onder c en d, geven nadere regels hierover. Conform voormelde bepalingen, is bevoegd 
tot het geven van onderwijs degene die onder meer: 
− in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid als bedoeld in artikel 35, eerste lid, of  
− in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid als bedoeld in artikel 35, tweede lid, alsmede 

van een bij ministeriële regeling met algemene werking aangewezen bewijs van voldoende 
didactische bekwaamheid tot het geven van secundair beroepsonderwijs.  

 
Artikel 35, eerste lid, betreft de bewijzen van bekwaamheid genoemd in de Bevoegdhedenregeling 
v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., h.b.o. (P.B. 2008, no. 56) die ten minste onderwijsbevoegdheid geven voor 
de eerste drie klassen van scholen voor h.a.v.o en v.w.o. 
 
Artikel 35, tweede lid, betreft de volgende bewijzen van bekwaamheid: 
− een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een aan een 

instelling voor hoger beroepsonderwijs verbonden opleiding, dat niet in de 
Bevoegdhedenregeling is genoemd; 

− een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een aan de 
Universiteit van de Nederlandse Antillen, thans University of Curaçao Dr. Moises da Costa 
Gomez geheten, verbonden opleiding, dat niet in de Bevoegdhedenregeling is genoemd; 

− een buiten de voormalige Nederlandse Antillen, dan wel buiten Curaçao, aan een erkende 
universiteit of hogeschool behaald getuigschrift of diploma.  

                     
2 P.B. 2008, 37 
3 Artikel 34, eerste lid, onder d, spreekt oorspronkelijk van een ministeriële beschikking met algemene werking. 
Echter, met toepassing van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao, dient hier te 
worden gelezen: “ministeriële regeling met algemene werking”. Zie ook artikel 2 van de Staatsregeling van Curaçao.  
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Deze in artikel 35, tweede lid, opgenomen bewijzen van bekwaamheid leveren alleen in combinatie 
met het door de minister aan te wijzen bewijs van voldoende didactische bekwaamheid de 
bevoegdheid om les te geven in het s.b.o.  
 
Het Pedagogisch Getuigschrift (P.G.) of een soortgelijk getuigschrift van pedagogisch didactische 
bekwaamheid afgegeven in één van de overige landen van het Koninkrijk der Nederlanden, wordt 
in het gehele onderwijsstelsel als bewijs gehanteerd voor het verlenen van onderwijsbevoegdheid 
aan degenen die geen lerarenopleiding hebben gevolgd. 
 
Met de aanwijzing van het Pedagogisch Getuigschrift, afgegeven door de University of Curaçao    
Dr. Moises da Costa Gomez of door de Stichting Curaçao Academy, dan wel door de voormalige 
Universiteit van de Nederlandse Antillen, de voormalige Stichting Nederlands Antilliaanse 
Academie of de voormalige Eilandelijke Leergangen, dan wel een bewijs van voldoende didactische 
bekwaamheid afgegeven door een erkende opleiding voor hoger onderwijs in een van de overige 
landen van het Koninkrijk der Nederlanden, als bewijs van voldoende didactische bekwaamheid 
tot het geven van secundair beroepsonderwijs wordt invulling gegeven aan de vereisten zoals 
vastgesteld in artikel 34, eerste lid, onder d, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs 
en educatie. 
 
Artikelen 2 en 3 
Aan artikel 34, eerste lid, onder d, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en 
educatie is bij de inwerkingtreding van die landsverordening tot heden geen uitvoering gegeven. 
In dit verband is in artikel 3 aan deze regeling terugwerkende kracht toegekend tot en met 10 
oktober 2010. Het Land Curaçao kan echter niet voor zijn totstandkoming regels geven. Het gaat 
aldus hierbij om de bevoegdheid van het Land Curaçao tot het stellen van regels. Wel kan het Land 
Curaçao beslissen om de in de periode van inwerkingtreding van de Landsverordening secundair 
beroepsonderwijs en educatie tot 10 oktober 2010 reeds afgegeven legitieme pedagogische 
getuigschriften dan wel bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid, bedoeld in artikel 35, 
tweede lid, te erkennen als bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid om onderwijs te 
geven in het secundair beroepsonderwijs. In artikel 2 wordt een hiertoe strekkende voorziening 
getroffen. 
 
Artikel 4 
Dit artikel spreekt voor zich.  
 
 

 De Minister van Onderwijs, Wetenschap,  
Cultuur en Sport, 

M.M. ALCALA - WALLÉ 
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