
Slotconclusies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen 
Aruba, Curacao, 

Sint Maarten en Nederland 

De partijen, 

het land Aruba, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Wetenschap 
en Duurzame Ontwikkeling van Aruba, de heer A. Lampe en de Minister van Financien, 
Economische zaken en Cultuur, mevrouw X. Maduro, hierna te noemen: Aruba 

en 

het land Curacao, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Wetenschap, 
cultuur en sport, mevrouw M. Alcala-Walle, hierna te noemen: Curacao 

en 

het land Sint Maarten, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Cultuur, 
Jeugd en Sport, de heer W. Smith, hierna te noemen: Sint Maarten 

en 

de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, 
Cultuur en wetenschap van Nederland, mevrouw I. van Engelshoven, hierna te noemen: 
Nederland 



Komen het volgende overeen: 

CULTUURFONDS 

- dat de werkgroep Cultuurfonds in 2019/2020 versneld wordt voortgezet om het 
concept plan voor het oprichten van het Cultuurfonds verder uit te werken, zodat 
voor de zomer van 2020 helderheid is over de bestuurlijke inrichting van het fonds en 
met de intentie om het fonds per 2021 te laten starten; 

- dat het doel is om het Cultuurfonds zo in te richten dat het aanvullend is op 
bestaande fondsen, met inbegrip van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
cultuur; 

IMMATERIEEL ERFGOED 

dat de werkgroep wordt voortgezet met de opdracht om de 
'samenwerkingsovereenkomst' zoals afgesproken in de intentieverklaring 
immaterieel erfgoed februari 2019 verder uit te werken voor het volgende 
Vierlandenoverleg 2020; 

ONDERWATERARCHEOLOGIE 

- dat er wordt ingezet op gelijktijdige ratificatie en implementatie van het UNESCO 
2001 verdrag in het Koninkrijk; 

- dat er twee door Nederland gecoordineerde werkgroepen (een inhoudelijk en een 
bestuurlijk juridische) worden ingesteld voor samenwerking en kennisdeling met oog 
op het gebied van ratificatie en implementatie van het UNESCO 2001 verdrag, 
inclusief een ondersteunend secretariaat en een ambassadeur die in overleg en 
afstemming met de landen worden geselecteerd; 

DIGITALISERING VAN BIBLIOTHEKEN 

- dat de bibliotheken van Aruba, Curacao en Sint Maarten worden aangesloten op de 
digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek; 

- dat er daartoe een werkgroep wordt ingericht met vertegenwoordigers van de 
bibliotheken van Aruba, Curacao en Sint Maarten die samenwerking zoekt met de 
ministeries van de landen. De werkgroep inventariseert wat er voor de aansluiting 
nodig is en gaat daarbij ook de kosten, bij voorkeur tijdig voor de voorbereiding van 
de begroting van 2021, in beeld brengen; 

- dat er door de werkgroep expliciet rekening wordt gehouden met mensen met 
(visuele) beperkingen; 

DOORSTROOM 

- dat op initiatief van Nederland de vier landen gezamenlijk een extern integraal 
onderzoek over aansluitingsproblematiek laten uitvoeren dat zich richt op alle 



betrokken partijen (studenten, docenten, instellingen, zowel vooropleiding als 
vervolgonderwijs) in het Koninkrijk. Alle landen stellen daarvoor de benodigde 
capaciteit beschikbaar; 

- dat de werkgroep wordt voortgezet. De werkgroep doet voor het volgend 
ministerieel vierlandenoverleg in 2020 voorstellen ter verbetering van het 
studiesucces van studenten die secundair en middelbaar beroepsonderwijs in een van 
de drie landen of Caribisch Nederland hebben voltooid, mede op basis van het 
genoemde extern integraal onderzoek. Daarenboven doet de werkgroep onderzoek 
naar de mogelijkheden van een fonds om mobiliteit van studenten binnen het 
Koninkrijk te bevorderen; 

- dat Aruba, Curacao en Sint Maarten studeren in de regio meer gaan promoten, onder 
andere door de samenwerking met elkaar en met online aanbod en blended learning 
van Nederlandse instituten van hoger onderwijs te bevorderen; 

- kennis te nemen van het feit dat er onderzoek gedaan wordt naar ontwikkeling van 
mbo in de regio op de ABC-eilanden door de Stichting Scholengemeenschap Bonaire; 

STUDIEFINANCIERING 

- om zich gezamenlijk in te zetten voor de verdere verbetering van communicatie en 
voorlichting rond studiefinanciering, zodat die effectief is in de Caribische context; 

- om te verkennen of en hoe de terugbetaling naar draagkracht automatisch kan 
worden uitgevoerd in de overige delen van het Koninkrijk, dit voor Sint Maarten 
onder voorbehoud; 

- om de tijdelijke loketfunctie van DUO op Aruba en Curacao te evalueren voor het 
ministerieel vierlandenoverleg in 2020; 

EXAMEN S 

- de intentie uit te spreken om de examensamenwerking voort te zetten; 
- om de examensamenwerking te herijken in 2020. Het doel daarbij is om de kaders en 

voorwaarden voor de examensamenwerking of te spreken en de rol en 
verantwoordelijkheid van de examenbureaus van de landen concreet te maken; 

ACCREDITATIE 

- dat er een werkgroep wordt ingesteld; 
- dat de werkgroep onderzoekt welke stappen ondernomen moeten worden voor het 

uitbreiden van de bevoegdheden van de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie 
(NVAO) met oog op accreditatie in het Caribisch gebied. Op basis daarvan zal de 
werkgroep voor het ministerieel vierlandenoverleg van 2020 een voorstel presenteren 
over de uitbereiding van de accreditatie bevoegdheden van de NVAO. 



HAMERSTUKKEN 

CURRICULUMHERZIENING 

- dat Nederland Aruba, Curacao en Sint Maarten tijdig informeert en tijdig blijft 
informeren over inhoud en proces van de curriculumherziening in Europees 
Nederland; 

- dat Aruba, Curacao en Sint Maarten zich naar aanleiding van het voorgaande 
beraden op de implicaties van de Nederlandse curriculumherziening voor het 
Caribisch deel van het Koninkrijk; 

- om in het volgende ministerieel vierlandenoverleg in 2020 verder te spreken over de 
Nederlandse curriculumherziening op basis van de nadere informatie en een 
inschatting van de implicaties voor het Caribisch deel van het Koninkrijk; 

CIVIEL EFFECT 

- om de verwachting uit te spreken dat de benodigde besluitvorming over de gewenste 
gelijkstelling wordt afgerond tijdens het ministerieel vierlandenoverleg in 2020, waar 
nodig met betrokkenheid van ministers van Justitie; 

CARIBBEAN EXAMINATIONS COUNCIL 

- om de werkgroep voort te zetten; 

STAGE-UITWISSELING IN HET CARIBISCH GEBIED 

- om de werkgroep voort te zetten; 

LERARENOPLEIDING 

Opleidingsschool Benedenwindse eilanden 

- om het addendum van Sint Maarten bij het 'Samenwerkingsprotocol om 
lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te 
stimuleren 2019-2025' vast te stellen; 

- artikel 11 van de conclusies en afspraken luidt nu als volgt: "Curacao, Aruba en Sint 
Maarten constateren dat de Nederlands-Vlaamse accrediteringsorganisatie (NVAO) de 
lerarenopleidingen kan en mag goedkeuren. Zij zvijzen de instellingen op de eilanden op de op 
de mogelijkheid de NVAO hun opleidingen te laten beoordelen. Nederland herbevestigt de 
gelijke waarde van goedkeuring van opleidingen in Curacao, Aruba en Sint Maarten en 
accreditatie van opleidingen in Nederland;" 



Scholing 

- om het Insituto Pedagogico Arubano (IPA) en de University of Sint Martin (USM) te 
verzoeken in het eerste kwartaal van 2020 een offerte uit te brengen aan Nederland 
en waar van toepassing aan Sint Maarten; 

- om IPA en USM te verzoeken de stuurgroep lerarenopleidingen op de hoogte te 
houden van hun vorderingen op het terrein van scholing. 

Den Haag, 12 november 2019 

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling van Aruba, de heer A. 
Lampe en de Minister van Financien, Economische Zaken en Cultuur van Aruba mevrouw X. 
Maduro, 

De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curacao, mevrouw M. Alcala-
Walle, 

De minister van Onderls, Cultuur, Jeugd en Sport van Sint Maarten, de heer W. Smith, namens 
deze de gevolmachtigd minister, mevrouw J. Wuite, 

De minister van 	wijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland, mevrouw I. van 
Engelshoven, 
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