
Walfred, 

Bij 5 ("Onderwijs dat aansluit...") op pagina 5 alsook bij "Invoering CXC..." op pagina 10 
 
Nog steeds wordt geen rekening gehouden met de STRUCTUREEL latere beschikbaarheid 
van CXC-diploma's en -cijferlijsten waardoor inschijving op HBO-/MBO-instellinegen in 
Europees Nederland moeizaam verloopt. Een noodwet hieromtrent kwam pas in juli 2021 van 
de grond zodat verschillende potentieel in Europees Nederland studerende kandidaten hun 
reis vooralsnog hebben uitgesteld (en naar ik hoop niet hebben afgesteld). 
 
"De scholen noemen de integrale samenwerking tussen de ministeries als iets dat verbeterd 
kan worden": ik weet niet wat daar zoal is gemeld maar in elk geval noem ik het gemis aan 
een BSN (en daarmee ook het gemis aan een DigiD en een Europees Nederlandse 
bankrekening) een zorgpunt. Hierdoor wordt een soepele inschrijving bij 
onderwijsinstellingen alsook bij DUO (tbv de studiefinanciering) "gehinderd". 

De zorgverzekering voor studenten in Europees Nederland wordt door toedoen van ZVK 
ondergebracht bij een maatschappij die is gespecialiseerd in expats (buitenlanders die in 
Nederland werkzaam zijn), terwijl hier juist sprake is van Nederlanders die in Nederland 
studeren. De aanstaande student is het best af met een gewone Nederlandse zorgverzekering 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de Zorgtoeslag. Wanneer ZVK zich afzijdig houdt bij 
deze (aanstaande) studenten dan zijn alle partijen beter af. 
 
De soepele aanname bij HBO- en MBO-instellingen wordt bevorderd wanneer het 
werkingsgebied van het diplomaregister zich ook uitstrekt tot en met Caribisch Nederland. 
 
Er zit een storende fout in het "Besluit Saba Comprehensive School en Gwendoline van 
Puttenschool BES". In artikel 24, eerste lid, punt b. staat "zes vakken voor CSEC..." terwijl 
dat ten rechte "vijf vakken voor CSEC..." moet zijn. Zie daartoe de artikelsgewijze toelichting 
bij artikel 24. 
 
Aanvullend meld ik dat huisvesting voor Caribisch Nederlandse studenten in Europees 
Nederland niet gemakkelijk is. Door onderwijsinstellingen wordt de student gezien als 
"Nederlands" en verkrijgt niet dezelfde ondersteuning die de buitenlandse student ervaart 
terwijl juist in dit opzicht - met een onderlinge afstand van ca. 7000 km - de Caribisch 
Nederlandse student eerder zou moeten worden gelijkgeschakeld aan de buitenlandse student 
(en bijgevolg meer hulp krijgen bij het vinden van geschikte studentenhuisvesting). 

Succes! Jan. 

Op 25/09/2021 om 08:38 schreef Haans, W.: 

Beste Jan, 
  
Uiterlijk komende vrijdag kunnen wij een schriftelijke inbreng leveren bij de bijgaande stukken. Zijn er 
wellicht nog gegevens of overwegingen die jij ons wilt meegeven voor onze schriftelijke inbreng? Bij 
voorbaat dank voor jouw reactie. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Walfred Haans 
Politiek adviseur van de Tweede Kamerfractie van de PvdA 


