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A° 2023 N° 12 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 6de februari 2023                      
ter uitvoering van artikel 10 van de Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 20081 
(Tijdelijke regeling bevordering onderwijzend personeel) 
 

____________ 
 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, 
 
Overwegende: 
 
dat het Onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden dat op 10 augustus 2016 ondertekend is 
door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: OWCS) enerzijds en de 
vakbond Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou (hierna: SITEK) anderzijds, bij 
Landsbesluit van 14 augustus 2017 no. 17/2065 werd erkend voor wat betreft de verplichtingen 
die eruit voortvloeien; 
 
dat in de paragrafen 7.1, 7.2 en 7.4 van het Onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden een 
aantal verplichtingen zijn opgenomen met betrekking tot de doorschaling van het onderwijzend 
personeel dat per 1 augustus 2016 meer dan 5 jaren werkervaring heeft en een positieve evaluatie 
heeft gekregen;  
 
dat de raad van ministers op 3 februari 2021 (zaaknummer: 2019/0167, 2019/001538) heeft 
besloten tot toekenning van twee treden aan het onderwijzend personeel met ingang van 1 
augustus 2021, dat in aanmerking komt voor B-docentschap;  
 
dat aan het bovengenoemde besluit van de raad van ministers d.d. 3 februari geen uitvoering is 
gegeven;  
 
dat het thans wenselijk is om de bevordering van het onderwijzend personeel verbonden aan het 
van overheidswege openbaar onderwijs en van overheidswege bekostigde bijzonder onderwijs 
met meer dan 5 jaren werkervaring en dat een positieve evaluatie heeft gekregen in deze tijdelijke 
ministeriële regeling vast te leggen; 
 

Gelet op: 

artikel 10 van de Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 2008; 
 

                     
1 A.B. 2009, no. 01. 
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Heeft besloten: 
 

Artikel 1 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Bezoldigingsregeling : de Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 2008; 
b. docent A : een leerkracht of leraar werkzaam in het funderend onderwijs, het  

voorbereidend secundair beroepsonderwijs of het secundair 
beroepsonderwijs en educatie die is ingeschaald in 
bezoldigingsschaal 16 als bedoeld in de bijlage behorende bij de 
Bezoldigingsregeling of een leraar werkzaam in het hoger algemeen 
voortgezet onderwijs of het voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs die is ingeschaald in bezoldigingsschaal 17 als bedoeld in 
de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling;  

d.   docent B              :  een leerkracht of leraar werkzaam in het funderend onderwijs, het     
voorbereidend secundair beroepsonderwijs of het secundair 
beroepsonderwijs en educatie die is ingeschaald in 
bezoldigingsschaal 17 als bedoeld in de bijlage behorende bij de 
Bezoldigingsregeling of een leraar werkzaam in het hoger algemeen 
voortgezet onderwijs of het voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs die is ingeschaald in bezoldigingsschaal 18 als bedoeld in 
de bijlage behorende bij de Bezoldigingsregeling;  

e.   docent C                       : een leraar werkzaam in het hoger algemeen voortgezet onderwijs of 
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs die is ingeschaald in 
bezoldigingsschaal 19 als bedoeld in de bijlage behorende bij de 
Bezoldigingsregeling; 

f. evaluatie                     :   een evaluatie als bedoeld in het Onderwijsconvenant 
arbeidsomstandigheden. 
 

Artikel 2 
Uitgangspunten voor de uitvoering 

 
Bij de uitvoering van deze ministeriële regeling wordt rekening gehouden met de volgende 
uitgangspunten: 
a. de doelgroep die aanspraak maakt op de bevordering; en 
b. de duur en reikwijdte van de uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van de bevordering. 
 

Artikel 3 
De doelgroep die aanspraak maakt op bevordering 

 
1. De docent A die per 1 augustus 2016, 1 augustus 2017, 1 augustus 2018, 1 augustus 2019, 1 

augustus 2020, 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 meer dan vijf jaren werkervaring heeft als 
docent A in het funderend onderwijs, het voorbereidend secundair beroepsonderwijs of het 
secundair beroepsonderwijs en educatie wordt na een positieve evaluatie, met ingang van 1 
augustus 2021 bevorderd naar docent B als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de  
Bezoldigingsregeling.  
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2. De docent A die per 1 augustus 2016, 1 augustus 2017, 1 augustus 2018, 1 augustus 2019, 1 
augustus 2020, 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 meer dan vijf jaren werkervaring heeft als 
tweedegraads docent A in het hoger algemeen voortgezet onderwijs, het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs of het secundair beroepsonderwijs en educatie wordt, na een 
positieve evaluatie, met ingang van 1 augustus 2021 bevorderd  naar docent B als bedoeld in 
artikel 6, tweede lid, van de  Bezoldigingsregeling.  

3. De docent B die per 1 augustus 2016, 1 augustus 2017, 1 augustus 2018, 1 augustus 2019, 1 
augustus 2020, 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 meer dan vijf jaren werkervaring heeft als 
eerstegraads docent B in het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs wordt, na een positieve evaluatie, met ingang van 1 augustus 
2021 bevorderd  naar docent C als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de  
Bezoldigingsregeling.  

 
Artikel 4 

De duur en reikwijdte van deze tijdelijke ministeriële regeling 
 

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking 
en werkt terug tot en met 1 augustus 2021. 

2. Deze ministeriële regeling is tevens van toepassing op het onderwijzend personeel dat reeds 
in het jaar 2018 doorgeschaald zijn zonder toekenning van twee bezoldigingstreden. 
 

Artikel 5 
Citeertitel 

 
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling bevordering onderwijzend personeel. 
   
 

 
 Gegeven te Willemstad, 6 februari 2023 

                                                                                          De Minister van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport, 

S.A. VAN HEYDOORN 
 
 

Uitgegeven de 7de februari 2023 
                                                   De Minister van Algemene Zaken,  

G.S. PISAS 
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Toelichting behorende bij de Tijdelijke regeling bevordering onderwijzend personeel 
 
Algemeen 
De onderhavige regeling heeft betrekking op de uitvoering van de paragrafen 7.1, 7.2 en 7.4 van het 
Onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden van 10 augustus 2016, luidende: 
7.1 Alle A-docenten (schaal 16) binnen het funderend onderwijs (FO) en het voorbereidend 

secundair beroepsonderwijs (VSBO), die per 1 augustus 2016 meer dan 5 jaren werkervaring 
hebben als A-docent in het FO en het VSBO, worden na een positieve evaluatie 
doorgeschaald naar B-docent (schaal 17). 

7.2 De tweedegraads docenten in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) en het 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) en het secundair beroepsonderwijs (SBO) 
worden ingeschaald als A-docent (schaal 17). Deze tweedegraads A-docenten, die per 1 
augustus 2016 meer dan 5 jaren werkervaring hebben als A-docent op een HAVO/VWO en 
een SBO, worden na een positieve evaluatie doorgeschaald naar B-docent (schaal 18). 

7.4 Alle eerstegraads docenten op een HAVO/VWO (schaal 18) die per 1 augustus 2016 meer dan 
5 jaren werkervaring hebben op een HAVO/VWO worden na een positieve evaluatie 
doorgeschaald naar C-docent (schaal 19).  
 

Met correctie op punt 7.2 (een docent A in het SBO wordt namelijk bezoldigd in schaal 16 en niet 
in schaal 17) werd de Dienst Openbare Scholen en de bijzondere schoolbesturen per brief d.d. 30 
november 2018, no. 2018/45950, als volgt door de Minister van OWCS geïnstrueerd: 
• Alle docenten in het FO en het VSBO (bezoldigd in schaal 16), die per 1 augustus 2016 meer 

dan 5 jaren werkervaring hebben als A-docent op een FO respectievelijk een VSBO school, 
kunnen na een positieve evaluatie doorgeschaald worden naar B-docent (schaal 17), met 
behoud van hun bezoldiging en ongeacht het aantal taakuren.  

• Alle tweedegraads docenten in het SBO (bezoldigd in schaal 16) die per 1 augustus 2016 meer 
dan 5 jaren werkervaring hebben als A-docent aan een SBO instelling, kunnen na een 
positieve evaluatie doorgeschaald worden naar B-docent (schaal 17), met behoud van hun 
bezoldiging en ongeacht het aantal taakuren. 

• Alle tweedegraads docenten in het HAVO/VWO (bezoldigd in schaal 17) die per 1 augustus 
2016 meer dan 5 jaren werkervaring hebben als A-docent op een HAVO/ VWO school, 
kunnen na een positieve evaluatie doorgeschaald worden naar B-docent (schaal 18), met 
behoud van hun bezoldiging en ongeacht het aantal taakuren. 

• Alle eerstegraads docenten in het HAVO/VWO (bezoldigd in schaal 18) die per 1 augustus 
2016 meer dan 5 jaren werkervaring hebben op een HAVO/VWO school, kunnen na een 
positieve evaluatie doorgeschaald worden naar C-docent (schaal 19), met behoud van hun 
bezoldiging en ongeacht het aantal taakuren.  

 
Aan deze instructies werd door de Dienst Openbare Scholen en de bijzondere schoolbesturen 
uitvoering gegeven. De uitvoering heeft voor de nodige onrust onder het onderwijzend 
personeel gezorgd, omdat de betreffende docenten in de vooronderstelling waren dat zij 
conform artikel 6, tweede lid, van de Bezoldigingsregeling twee bezoldigingstreden toegekend 
zouden krijgen. De Bezoldigingsregeling biedt echter vooralsnog niet de mogelijkheid tot een 
(automatische) bezoldiging van docenten A met vijf jaren werkervaring in een hogere 
bezoldigingsschaal.  
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De onderhavige regeling dient slechts om de uitvoering van de afspraken zoals neergelegd in de 
paragrafen 7.1, 7.2 en 7.4 van het Onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden van 10 augustus 
2016 wettelijk vast te leggen c.q. te formaliseren en om te regelen dat de docenten die ná 1 
augustus 2016 vijf jaren werkervaring hebben, bevorderd kunnen worden.  
 
Financiële paragraaf 
Deze ministeriële regeling heeft financiële gevolgen voor het Land.  
De geraamde kosten voor het toekennen van twee bezoldigingstreden aan de 
leerkrachten/docenten over de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 zijn 
berekend op NAf 1.700.000,- (Begrotingspost 164901.4682) inclusief de groep onderwijzend 
personeel die reeds in het jaar 2018 doorgeschaald zijn zonder toekenning van twee 
bezoldigingstreden.   
Voor het jaar 2022 en verder zijn de geraamde kosten berekend op circa NAf 3.900.000,- per jaar. 
Deze extra lasten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. 
Voor de belanghebbenden zijn ook financiële gevolgen. Zij ontvangen een bedrag ineens. Op dit 
bedrag worden de verschuldigde belastingen en premies ingehouden. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1 
In artikel 1 worden een aantal definities gegeven voor de toepassing van de onderhavige tijdelijke 
regeling. 
 
Artikel 3  
In artikel 3 wordt de bevordering van het onderwijzend personeel geregeld die onder paragraaf 
7.1, 7.2 en 7.4 van het Onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden van 10 augustus 2016 valt.  
 
Artikel 4  
In het eerste lid van artikel 4 wordt terugwerkende kracht aan de onderhavige ministeriële 
regeling verleend tot en met 1 augustus 2021.  
In het tweede lid is een bijzondere regeling getroffen voor de leerkrachten/docenten die in het 
jaar 2018 als gevolg van de instructie van de Minister van OWCS2 doorgeschaald zijn naar de 
naast hoger gelegen bezoldigingsschaal met behoud van hun bezoldiging. Een bijkomend zeer 
nadelig effect voor alle leerkrachten/docenten A die op deze wijze (automatisch) zijn 
doorgeschaald naar de functie van leerkracht/docent B is, dat zij niet meer conform artikel 6 van 
de Bezoldigingsregeling belast kunnen worden met de functie van leerkracht/docent B met 
toekenning van de daarbij behorende twee bezoldigingstreden. Duidelijk moge zijn dat noch het 
Ministerie van OWCS, noch SITEK een dergelijk negatief effect heeft beoogd voor desbetreffende 
leerkrachten/docenten. De onderhavige ministeriële regeling strekt er toe om ook aan ieder 
leerkracht/docent die vanaf 1 augustus 2018 werd doorgeschaald met behoud van bezoldiging 
op grond van de paragrafen 7.1, 7.2 en 7.4 van het Onderwijsconvenant, per 1 augustus 2021 
alsnog twee bezoldigingstreden toe te kennen.   
Aan de afspraken die tussen de Minister van OWCS en de SITEK, die (destijds) zijn 
overeengekomen en in het Onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden van 10 augustus 2016  
zijn vastgelegd, vooruitlopend op de wijziging van de Bezoldigingsregeling wordt door middel 
                     
2 Brief d.d. 30 november 2018 van de Minister van OWCS.  
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van deze ministeriële regeling uitvoering gegeven.  
Met het oog op de duidelijkheid en in aansluiting op de afspraken zoals neergelegd in het 
Onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden van 10 augustus 2016 heeft de Minister van OWCS 
een wijzigingslandsbesluit in de procedure gebracht houdende wijziging van de 
Bezoldigingsregeling waarin voorwaarden worden opgenomen, waaraan leerkrachten/docenten 
A dan wel B dienen te voldoen om door te kunnen groeien en carrière te maken binnen het 
onderwijs, met de daarbij behorende financiële vooruitgang. Deze regeling is van tijdelijk aard, 
mede gezien artikel 3 waarin expliciet is bepaald voor welke doelgroep en welke periode de 
bevordering geldt. 
De verwachting is dat de door de Minister van OWCS in procedure gebrachte wijziging van de 
Bezoldigingsregeling voor de toekomstige jaren de nodige duidelijkheid en carrière 
perspectieven biedt voor het onderwijzend personeel. 
 
 
 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap,  
S.A. VAN HEYDOORN 
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