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Uw referentie 

Geachte heer Meijer, 

In uw brief van 19 november 2020 deelt u uw zorgen ten aanzien van het Besluit 
CXC. In feite heeft u drie punten van zorg waarvoor u aandacht vraagt. In het 
navolgende geef ik per punt van zorg een reactie. 

1. U geeft aan dat u de overgang van het Nederlandstalige havo- en vmbo- 
onderwijs naar het Engelstalig onderwijs en de examens van het CXC te lang 
vindt duren aangezien het al zes jaar geleden is dat de Tweede Kamer 
geInformeerd werd over deze overgang. Ook meent u dat het na de 
internetconsultatie van het Besluit CXC oorverdovend stil is geworden in dit 
dossier. 

Reactie: 
Het klopt dat de ontwikkeling van het nieuwe Besluit CXC tijd vergt. Echter, tot op 
heden kunnen de scholen dit CXC-onderwijs implementeren op grond van het 
Tijdelijk besluit Saba Comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES 
en heeft het traject naar het nieuwe Besluit CXC niet tot problemen in de 
uitvoeringspraktijk van het onderwijs geleid. Er is immers al regelgeving op grond 
waarvan dit onderwijs aangeboden kan worden. Uw zorg dat het na de 
internetconsultatie stil is geworden in dit dossier kan ik wegnemen. Het traject 
heeft namelijk niet stil gelegen. Het concept Besluit CXC is, conform de daartoe 
geijkte procedures, inmiddels onderworpen aan uitvoerings- en 
wetgevingstoetsen en ligt momenteel ter advisering voor bij de Raad van State. 
De beide scholen zijn over deze procedures geInformeerd. 

2. U maakt zich zorgen dat in het concept Besluit CXC Been profielen zijn 
gedefinieerd zoals we die wel kennen in het havo-, vwo- en vmbo-onderwijs. U 
vreest dat zonder profielen de aansluiting op eventueel vervolgonderwijs in 
Europees Nederland niet gewaarborgd is. 

Reactie: 
Met het besluit om over te stappen op de onderwijsinrichting en examens van het 
CXC, wordt de onderwijsinrichting zoals we die in het Nederlandse stelsel kennen, 
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losgelaten. De CXC-onderwijsinrichting kent geen profielen. Het Besluit CXC laat 
de scholen vrij om binnen de kaders van het besluit het de vakken zodanig to 
clusteren dat deze overeen kunnen komen met de profielen. Het wordt niet 
verplicht gesteld. 
De aansluiting op vervolgonderwijs in Europees Nederland wordt echter in zijn 
algemeenheid wel gewaarborgd. In de toelichting op het concept Besluit CXC is 
aangegeven dat een schooldiploma, behaald op de Gwendoline van Puttenschool 
of de Saba Comprehensive School toelating tot vervolgonderwijs in Europees 
Nederland geeft. Leerlingen met een schooldiploma worden onder het Besluit CXC 
dus niet afhankelijk van het toelatingsbeleid van individuele onderwijsinstellingen 
in Europees Nederland. 

3. U meent dat er sprake is van rechtsongelijkheid tussen studenten afkomstig 
van Sint Eustatius en studenten afkomstig uit het Europese deel van Nederland, 
in het bijzonder daar waar het studiefinanciering betreft. 

Reactie: 
Bij het toekennen van studiefinanciering in Europees Nederland wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen studenten uit Caribisch dan wel Europees Nederland. 
De casus die u naar voren brengt betreft een onfortuinlijke situatie waarin ten 
gevolge van de corona-pandemie pas na de aanvang van het studiejaar 
duidelijkheid ontstond over de vraag of de betreffende kandidaat zijn examens 
met de benodigde resultaten had gehaald. 

Ter afsluiting van mijn brief het volgende. Uit de aanhef van uw brief blijkt dat u 
uw brief, en ook voorgaande brieven, naar diverse instanties heeft gestuurd. De 
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor 
het onderwijs op de Saba Comprehensive School en de Gwendoline van 
Puttenschool. Mocht u nog nadere vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben 
met betrekking tot het Besluit CXC of andere aangelegenheden betreffende het 
onderwijs in Caribisch Nederland willen aankaarten, dan kunt u zich altijd wenden 
tot de ambtenaren van de afdeling OCW-Caribisch Gebied in de Rijksdienst 
Caribisch Nederland die op Sint Eustatius gevestigd zijn en voor de minister 
werken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het bestuur of het 
management van de Gwendoline van Puttenschool over aangelegenheden die hun 
verantwoordelijkheid betreffen. Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar 
het openbaar lichaam Sint Eustatius, de Inspectie van het Onderwijs en de 
Afdeling OCW-CG. 

Met vriendelijke groet, 

de directeur Voortgezet Onderwijs, 

Drs. T.J. Verheule 
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