
SLOTCONCLUSIES 
van het op 8 februari 2019, Willemstad, Curacao, gehouden 

Ministerieel 4-Landenoverleg 

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. Ruiz-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, to dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap van Nederland, mevrouw I. van Engelshoven, hierna te noemen: Nederland 

Overwegende: 

dat Nederland, Curacao, Aruba en Sint Maarten willen samenwerken ter bevordering van de 
onderwijs- , cultuur- en wetenschapsontwikkelingen binnen het Koninkrijk; 
dat de 4 landen op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende 
raakvlakken herkennen; 
dat de 4 landen derhalve hebben besloten om de samenwerkingsafspraken vast te leggen. 



Komen het volgende overeen: 

OPLEIDINGSSCHOOL LEERKRACHTEN 

1. De ministers komen overeen dat er een platform zal worden ingesteld ter uitvoering van het 
"Samenwerkingsprotocol om lerarenopleiding in het Caribisch deel van het Koningrijk der 
Nederlanden te stimuleren". Dit platform, bestaande uit vertegenwoordigers van de 4 landen, 
zal worden ingesteld met het doel de opleidingsscholen voor leerkrachten op te richten. 

VERKRIJGEN VAN CIVIEL EFFECT 

2. De ministers constateren dat er verschillende civiele effecten kleven aan de verschillende 
juridische opleidingen in het Koninkrijk. Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland komen 
overeen om een gemengde werkgroep van ambtenaren van Onderwijs en Justitie van de vier 
landen in te stellen en de haalbaarheid te laten onderzoeken van wijziging van de 
toepasselijke regelgeving met betrekking tot het civiel effect van de verschillende juridische 
opleidingen in de landen van het Koninkrijk. 

STUDIEFINANCIERING 

3. De ministers stellen vast dat de draagkrachtmeting van debiteuren, binnen de landen van het 
Koninkrijk, gelijk wordt gehanteerd en een voorlichtingscampagn.e in deze zal worden 
ingezet door de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk; 

4. De ministers van het Caribisch deel van het Koninkrijk komen overeen dat de MOU's die 
getekend worden door de landen Aruba, Curacao en Sint Maarten met onderwijsinstellingen 
in de regio, voor zover relevant, met elkaar zullen worden gedeeld. 

5. De ministers van Aruba, Curacao en Sint Maarten spannen zich in om voor de debiteuren die 
lokaal terugbetalen vrijstelling van de deviezenprovisie te bewerkstelligen. 

DOORSTROMING EN STUDIESUCCES 

6. De ministers komen overeen dat, middels het instellen van een werkgroep, de Ministers van 
de Caribische landen gezamenlijk een kwantitatieve en kwalitatieve analyse maken van de 
aansluitingsproblematiek met support van de Minister van Nederland, die toegang zal 
faciliteren tot de nodige informatie en voorstellen formuleren ter verbetering van het 
studiesucces van studenten die hun secundair en het middelbaar beroepsonderwijs op een 
van de drie landen hebben voltooid. De focus moet daarbij tevens gericht zijn op het succesvol 
studeren in de regio. De werkgroep zal binnen 6 maanden verslag uitbrengen. 



BEROEPSONDERWIJS 

7. De ministers van de 4 landen komen overeen dat stage-uitwisseling en samenwerking tussen 
de eilanden op het gebied van bepaalde opleidingen bevorderd moet worden. Hiertoe zal een 
werkgroep ingesteld worden om een concreet voorstel nit te werken, De werkgroep wordt 
binnen 2 maanden ingesteld en brengt 6 maanden na instelling een voorstel uit. 

De ROA van de verschillende landen zullen dit voorstel verder uitwerken. De ROA van 
Aruba is in voorbereiding en Aruba zal vooruitlopend op de inwerkingtreding van hun ROA 
een vertegenwoordiger afvaardigen voor de werkgroep. 

TAALBELEID 

8. De ministers komen overeen dat partijen akkoord zijn gegaan om de intentieverklaring voor 
de samenwerking van het netwerk Nederlands als Vreemde Taal te ondertekenen ter 
formalisering van de werkzaamheden. 

9. De ministers komen overeen dat een platform wordt ingesteld ten behoeve van de 
implementatie van de Caribbean Examinations Council (CXC) conform de behoefte van elk 
land. Het platform zal zich onder andere buigen over de volgende punten: 
gelijke kosten voor examens; 
ontwikkelen van examens in het Nederlands op een hoger niveau; 
ontwikkelen van alle examenvakken in het Papiaments voor de ABC-eilanden; 
aanbieden van examens binnen het tweetalig onderwijs in het Engels. 

Het platform dient voor deling van kennis en ervaring ter zake en is het vertrekpunt voor 
nader te bepalen samenwerking tussen twee of meer van de vier landen. 

ONDERWATER CULTUREEL ERFGOED 

10. Sinds 22 juni 2005 heeft de regering van de Nederlandse Antillen haar wens geuit voor 
medegelding van het verdrag Onderwater cultureel erfgoed. Deze wens is wederom door 
land Curacao tot uiting gebracht in een brief via Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) op 
12 december 2018 (zie bijlage). 

De ministers van Aruba en Curacao willen hierbij benadrukken dat medegelding voor het 
verdrag Onderwatererfgoed wenselijk is. De ministers zullen hun respectievelijke regeringen 
hierover benaderen. 



CULTUURFONDS 

11. De ministers komen overeen dat binnen twee maanden een platform wordt ingesteld ter 
uitwerking van het doel van het Cultuurfonds en de verdere inrichting ervan. 

CULTUUREDUCATIE 

12. De ministers komen overeen om het "Samenwerkingsprotocol op de terreinen Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland", te 
ondertekenen. 

UNESCO-CONFERENTIE 2019 

13. De ministers komen overeen om in juli 2019 te starten met de gezamenlijke voorbereidingen 
voor de Unesco-conferentie in november 2019. 

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED 

14. De ministers komen overeen om de Inten.tieverklaring samenwerking Immaterieel Cultureel 
Erfgoed te tekenen. 

Curacao, 8 februari 2019 

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

De Minister van Orqqwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, mevrouw M. Alcala- Walle van Curacao, 

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, de heer W. Smith van Sint Maarten, 

De Minister va ir(crjs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw I. van Engelshoven voor Nederland, 
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