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Aanleiding 
Op 11 mei 2021 heeft u een brief ontvangen van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en wetenschap met het verzoek te reageren op de gestelde 
vragen en opmerkingen over het Besluit CXC. 

Geadviseerd besluit 
Indien u akkoord bent met de beantwoording, verzoek ik u de brief te 
ondertekenen om naar de Tweede Kamer te versturen. 

Kernpunten 
De beantwoording van de vragen: 

• biedt excuses aan voor het te laat beantwoorden van de vragen.
• bevat de overwegingen gegeven over het besluit Saba Comprehensive

School en Gwendoline van Puttenschool BES (Besluit CXC);
• bevat een uitleg over hoe de aansluiting op het hoger onderwijs in

Europees Nederland is geregeld;
• gaat in op de praktijk van de aansluiting op het hoger onderwijs in

Europees Nederland en
• zegt toe dat de schrijffout in artikel 24 van het besluit CXC wordt

hersteld.

In deze beantwoording is de motie van de leden Kuiken en Paternotte, 
Kamerstukken 2019/20 II, 3530O-VIII, nr. 146 betrokken en de Commissiebrief 
met verzoek om Reactie mbt ontwikkelingen Caribische onderwijsstelstel CXC-
CSEC St. Eustatius in relatie tot HBO onderwijs in Nederland (2020D05283). 

Toelichting 
• De commissiebrief wordt laat te laat beantwoord. Dit is (deels) het gevolg

van het feit dat het lang bij de dossierhouder heeft gelegen. En langere
tijd onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor dit dossier /
overdracht van dit dossier tussen de directie IB en directie VO. De niet
beantwoorde motie en de commissiebrief zijn meegekomen in de
overdracht.

• De antwoorden kunnen  wel worden onderbouwd met de praktijkervaring
van de doorstroom in kalenderjaar 2021 en 2022.

• De vragen die gesteld werden in 2021 en 2022 hadden betrekking met de
relatief onbekendheid van de mogelijkheid van doorstromen met deze
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diploma’s en het tijdstip van afgifte van de diploma’s ten opzichte van de 
gehanteerde inschrijfdatum door het vervolgonderwijs.  

 




