
Aan Ministerie van OCW (VO, MBO en HBO), 
 Voorzitter en leden Commissie OCW en KR van de Tweede Kamer. 
 
Cc Bestuur GvP-school, Sint Eustatius, 
 RCN/departement OCW (op zowel Bonaire als Sint Eustatius), 
 Onderwijsinspectie, 
 Nationale Ombudsman, 
 Regeringscommissaris op Sint Eustatius. 
 
Sint Eustatius, 29 maart 2021. 
 
In opvolging van mijn brief van 16 maart jl. verzoek ik u om zo spoedig mogelijk de HBO- en MBO-
instellingen in Europees Nederland te informeren over het bestaan van Sint Eustatius en de aldaar 
vigerende wijze van examinering (CXC) in het (Engelstalige) voortgezet onderwijs. 
 
Met name doel ik hier op het feit dat de feitelijke diploma's en cijferlijsten niet eerder dan - op zijn 
vroegst - in het najaar (september, oktober 2021) beschikbaar zullen zijn. Leerlingen die zich nu reeds 
hebben aangemeld op hogescholen in Europees Nederland lopen steevast tegen een muur van 
onbegrip waar het betreft de tijdige beschikbaarstelling van juist deze documenten. 
 
Honorering van dit verzoek - in eerste aanleg reeds in mijn brief van 16 maart jl. opgenomen - zou 
veel verlichting geven in de gevoelens van stress die voorafgaan aan zo'n ingrijpende stap in het 
leven van de 'scholier' op weg naar de status van 'student'. 
 
Wanneer HBO- en MBO-instellingen bij aanstaande studenten meer zekerheid wensen ten aanzien 
van de kans van slagen voor het aanstaand eindexamen van deze scholieren bij de Gwendoline van 
Puttenschool op Sint Eustatius, vraag dan aan de directeur van deze school zich uit te spreken over 
een zo goed mogelijke verwachting met betrekking tot het aanstaand examen. 
 
Op https://www.internetconsultatie.nl/besluitcxc kunt u zien dat ik reeds op 8 maart 2020 (meer dan 
een jaar geleden!) heb geadviseerd ook de HBO- en MBO-instellingen te informeren. Voorts kunt u op 
deze site de concept-regeling raadplegen. In artikel 18 en 19 van deze concept-regeling krijgt het 
schooldiploma status; het lijkt me dat HBO- en MBO-instellingen hiermee kunnen werken 
vooruitlopend op de door CXC ter beschikking te stellen documenten. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking hierin. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 
Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 
 
 


