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LANDSVERORDENING van de 1ste november 2013 tot wijziging van de 
Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen1 

_____________ 
 

I N  N A A M  VAN D E   K O N I N G ! 
_______ 

 
D e  W a a r n e m e n 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 in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen het wenselijk is de naam 
van de Universiteit van de Nederlandse Antillen te wijzigen alsmede een wettelijke basis te 
creëren voor de faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
Artikel I 
De Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 1 komt als volgt te luiden: 
 

Artikel 1 
Deze landsverordening verstaat onder: 
a. Minister : de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport; 
b. Universiteit    : University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. 
 
B 
In artikel 5, eerste lid, wordt de punt achter onderdeel e. vervangen door een puntkomma en 
wordt het volgende onderdeel toegevoegd: 
 
f. de faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen. 
 
 

                     
1 P.B. 1985, no. 43. Laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2006, no. 47. 
Zie voor schriftelijke gedachtenwisseling met Staten stukken Zitting 2013-2014-037 
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 C 
Volgend op artikel 31A van Paragraaf 5A wordt ingevoegd Paragraaf 5B omvattende artikel 31B 
dat als volgt komt te luiden: 
 

Paragraaf 5B 
De faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen 

 
Artikel 31B 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden voor de  faculteit der 
maatschappij- en gedragswetenschappen vastgesteld de studierichtingen en de duur van de 
opleidingen, alsmede de vakken van de examens dan wel van de afzonderlijke onderdelen 
ervan. Ook worden regels vastgesteld omtrent het telkens, na het met goed gevolg afgelegd 
hebben van examens, af te geven getuigschrift. 

2. Tenzij in het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, anders is bepaald kan in elke studierichting 
een propedeutisch examen worden afgelegd met daarna achtereenvolgens een bachelor en een 
master examen. 

3. Door het met goed gevolg afgelegd hebben van het bachelor examen van een 
wetenschappelijke opleiding wordt door de faculteit de graad van bachelor of arts dan wel 
bachelor of science toegekend. Door het met goed gevolg afgelegd hebben van het masters 
examen van een wetenschappelijke opleiding wordt de hoedanigheid van master of arts dan 
wel master of science verkregen. 

4. Door het met goed gevolg afgelegd hebben van andere bachelor examens wordt door de 
faculteit de graad van bachelor toegekend gevolgd door vermelding van het vakgebied. Door 
het met goed gevolg afgelegd hebben van andere master examens wordt door de faculteit de 
graad van master toegekend gevolgd door vermelding van het vakgebied. 

 
D 
Artikel 50 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 50 
Deze landsverordening wordt aangehaald als “Landsverordening University of Curaçao Dr. 
Moises da Costa Gomez”. 
 
 
Artikel II 
In de tekst van landsverordeningen, landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, of 
ministeriële regelingen met algemene werking van Curaçao waar melding wordt gemaakt van de 
Universiteit van de Nederlandse Antillen, treedt daarvoor in de plaats: University of Curaçao Dr. 
Moises da Costa Gomez. 
 
 
Artikel III 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en 
werkt voor wat betreft de onderdelen B en C terug tot en met 10 oktober 2010. 
 
 

  Gegeven te Willemstad, 1 november 2013 
                        A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
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De Minister van Onderwijs,  
Wetenschap, Cultuur en Sport a.i.,        
           I.O.O. ASJES 
 
 
       Uitgegeven de 5de november 2013 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                        I.O.O. ASJES 
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