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PUBLICATIEBLAD 
 

 

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 17de juni 2019, houdende vaststelling van de geconsolideerde 

tekst van de Beschikking onderwijskundig rapport funderend onderwijs1 

 

____________ 

 

De Minister van Justitie, 

 

 

 Gelet op: 

 

de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao2; 

 

 

Heeft besloten: 

 

 

Artikel 1 

 

De geconsolideerde tekst van de Beschikking onderwijskundig rapport funderend onderwijs 

opgenomen in de bijlage bij deze ministeriële beschikking wordt vastgesteld. 

 

Artikel 2 

 

Deze ministeriële beschikking met bijbehorende bijlage wordt bekendgemaakt in het 

Publicatieblad. 

 

 

 Willemstad, 17 juni 2019 

      De Minister van Justitie, 

 Q. C. O. GIRIGORIE 

 

  

 Uitgegeven de 28 ste juni 2019 

 De Minister van Algemene Zaken, 

  E. P. RHUGGENAATH 

 
                     

1  Deze regeling heeft met ingang van 10 oktober 2010 de status van een ministeriële regeling met algemene werking 

verkregen. 
2  A.B. 2010, no. 87, bijlage a. 
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BIJLAGE behorende bij de ministeriële beschikking van de 17de juni 2019, houdende 

vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Beschikking onderwijskundig rapport 

funderend onderwijs3 

 

 

Geconsolideerde tekst van de Beschikking onderwijskundig rapport funderend onderwijs (P.B. 

2009, no. 5), zoals deze luidt na in overeenstemming gebracht met de aanwijzingen van de 

Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87, bijlage a). 

 

----- 

 

 

Artikel 1 

 

Het onderwijskundig rapport geeft de noodzakelijke basisinformatie over de schoolvorderingen 

en leermogelijkheden van de leerling op grond waarvan de doorstroom naar het voortgezet 

onderwijs plaatsvindt. 

 

Artikel 2 

 

Het onderwijskundig rapport bevat minimaal de volgende informatie: 

a. gegevens van de leerling, 

b.  het verwijzingsadvies en motivering hiervan, vergezeld van het portfolio, 

c.  gegevens van de toeleverende school, 

d.  gegevens van de ontvangende school, 

e.  gegevens over de schoolloopbaan van de leerling, 

f.  gegevens over de beheersing van de acht educatiegebieden in woord en cijfers, 

g.  gegevens over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling, en 

h. gegevens over de werkhouding van de leerling. 

 

Artikel 3 

 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport stelt het formaat voor het 

onderwijskundig rapport vast. 

 

Artikel 4 

 

1. Deze ministeriële regeling met algemene werking wordt aangehaald als: Ministeriële regeling 

onderwijskundig rapport funderend onderwijs. 

2. (vervallen). 

 

*** 

 
                     

3 P.B. 2009, no. 5 


