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Geachte voorzitter en leden van de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de informatie die de minister van OCW heeft
gezonden aan de Tweede Kamer op 10 juli 2019. De brief spreekt van "veel vooruitgang" voor wat
betreft de status van het onderwijs op de eilanden maar noemt de kwaliteit "kwetsbaar".

Voorliggend schrijven haakt aan op deze positief getinte voortgangsbrief en wel op een klein
aspect ervan, namelijk de invoering van CXC op (Saba en) Sint Eustatius. In een enkele mooie
maar tegelijkertijd vage zin, wordt gesteld dat leerlingen het CSEC-niveau kunnen behalen waar in
Europees Nederland een vmbo- of havo-diploma wordt behaald.

Ook in de brief van 8 oktober 2014 van de toenmalige staatssecretaris van OCW wordt gesteld dat
de invoering van CXC in samenhang met het benoemen van het Engels als de officiële taal van
instructie op de scholen op Sint Eustatius, succesvol zal zijn. Letterlijk zegt die brief: "De examens
van de CXC worden breed erkend, ook in Nederland. De profielen kunnen namelijk zodanig
worden samengesteld, dat ze het profiel van de theoretische leerweg van het vmbo (mavo) of
havo weerspiegelen".

We zijn nu bijna vijf jaar verder (na de brief van oktober 2014) en bij het afronden het momenteel
lopende schooljaar 2019/2020 is er de uitstroom (althans op Sint Eustatius) van het eerste cohort
leerlingen dat het CSEC-onderwijs volgt.

Ondanks deze vijf jaar is er in termen van wet- en regelgeving nog hoegenaamd niets gebeurd. Bij
het afgelopen eindexamen (het laatste havo-examen op Sint Eustatius) was het
Eindexamenbesluit VO BES een uitstekend hanteerbaar document - met name hoofdstuk V - om
te bepalen of een kandidaat was geslaagd voor de havo en of een herkansing mogelijk was (zie
artikel 37a en 38). Het Inrichtingsbesluit WVO BES definieerde daarbij keurig in artikel 21 de
samenstelling van de vier havo-profielen CM, EM, NG en NT. Equivalenten van deze aspecten van
de regelgeving voor CSEC bestaan voor zover mij bekend (nog) niet.

Op de site met informatie van de rijksoverheid is weliswaar aangegeven met welke diploma's je
naar een NL-universiteit of NL-hogeschool kan, maar daarin is het CSEC niet terug te vinden. Als
je al meer wil weten over de waarde van het CSEC-niveau dan biedt Nuffic uitkomst. Hier kun je
immers vinden wat buitenlandse diploma's waard zijn, met name in de zin van toelating tot het
Nederlands hoger onderwijs.

De meest recente informatie die je hier kunt vinden over het onderwijs in Caribisch Nederland vind
je dan onder "Curacao, Sint-Maarten en BES-eilanden" (editie 2, februari 2011, versie 2, januari
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2015) waar ik dan uitkom op "ongeveer havo" zonder de asterisk (*) die de automatische
erkenning impliceert.

Nu durf ik te stellen dat het docententeam van de Gwendoline van Puttenschool uitstekend in staat
is om met kennis van zaken na vijf jaar duidelijkheid te geven waar het CSEC-niveau voor staat,
gegeven een bepaalde set (of profiel) van vakken. Echter wanneer duidelijkheid moet worden
gegeven aan studenten en hun ouders dan heb je behoefte aan meer. Een gezaghebbend
document (zoals wet, besluit, overheidswebsite of Nuffic-brochure) waaruit zonneklaar blijkt "kijk,
als je dit doet, dan heb je toegang tot dat".

Mij bekruipt een gevoel van schaamte dat wij als instituut (i.c. het gehele systeem dat onderwijs
gestalte geeft in Nederland, dus van ministerie tot uitvoerende school, al dan niet met inbegrip van
de Rijksdienst Caribisch Nederland, hoewel deze schakel mijns inziens meer vertraging dan
bespoediging impliceert, in elk geval geen toegevoegde waarde) er tot op heden - na vijf jaar dus -
niet in zijn geslaagd om die duidelijkheid te geven.

Mag ik door tussenkomst van uw Commissie de minister verzoeken om met enige spoed dit hiaat
in wet- en regelgeving alsnog in te vullen opdat ook het cohort leerlingen dat per zomer 2020
uitstroomt, weet waar het aan toe is? In dat kader nog een klein obstakel: de ervaring leert dat de
mei/juni examens in CXC niet eerder dan in augustus/september leiden tot een bekend te stellen
uitslag. Dat impliceert een "aansluitingsprobleem" in de overgang van voortgezet naar hoger
onderwijs. Het zou mooi zijn als ook dit punt wordt meegenomen, waarvoor dank bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA,
Bellevue Road 4, Upper Round Hill,
Sint Eustatius, Caribisch Nederland.
E    j.m@jhtm.nl

In afschrift aan Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties
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