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Aanleiding 
De EK-fracties van VVD en PVV hebben schriftelijke vragen gesteld over de 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met 

uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens 

van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden (wetsvoorstel 

Papiaments mbo-opleidingen Bonaire).  

 

Samenvatting van de brief 

In de memorie van antwoord beantwoordt u de door de EK-fracties gestelde 

vragen. De vragen en de beantwoording daarvan zijn hieronder in de toelichting 

kort samengevat. 

 

Besluiten door ondertekening 

Indien u akkoord bent, wordt u verzocht de memorie van antwoord en de 

aanbiedingsbrief te ondertekenen. 

 

Toelichting 
De VVD-fractieleden hebben één vraag gesteld, die betrekking heeft op het leren 

van Engels in een Papiamentstalige opleiding. Zij vragen naar het risico dat 

studenten die een mbo-opleiding in het Papiaments aangeboden krijgen, geen 

Engels zouden leren spreken en daarmee mogelijk op achterstand gezet kunnen 

worden bij het vinden van een baan. 
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In uw antwoord geeft u aan dat Engels een verplicht vak is in alle mbo-niveau 4 

opleidingen. Daarbij maakt het niet uit in welke instructietaal het onderwijs wordt 

verzorgd. Het wetsvoorstel heeft dus geen invloed op het leren van de Engelse 

taal.  

 

De vragen van de PVV-fractieleden zijn gerelateerd aan de eerdere discussie over 

het toelatingsrecht tot het hoger onderwijs in Europees Nederland. Gevraagd 

wordt naar de meerwaarde van het wetsvoorstel in dit verband. Ook wordt 

gevraagd waarom, gelet op de eerdere onzorgvuldigheid ten aanzien van het 

toelatingsrecht tot het Europees Nederlandse hoger onderwijs, het wetsvoorstel 

niet is ingetrokken. 

In uw beantwoording benadrukt u dat het wetsvoorstel aan een kleine specifieke 

doelgroep op Bonaire kansen wil bieden voor vervolgopleidingen binnen het mbo 

op Bonaire, om zodoende een betere positionering op de lokale arbeidsmarkt te 

kunnen realiseren. Doorstroom naar het hoger onderwijs in Europees Nederland 

voor deze specifieke doelgroep, is niet het doel van dit wetsvoorstel. U geeft 

nogmaals aan de destijds aan de Tweede Kamer verstrekte incorrecte informatie 

ten aanzien van het toelatingsrecht tot het Europees Nederlandse hoger 

onderwijs, te betreuren. Het bestaan van toelatingsrecht tot het hoger onderwijs 

neemt echter niet de grond onder dit wetsvoorstel weg.  

 


