
Aan: 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. directeur Voortgezet Onderwijs 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. directeur Middelbaar Beroepsonderwijs 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. directeur Hoger Onderwijs en 

Studiefinanciering 

• Voorzitter en leden van de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer 

• Nationale Ombudsman 

• Rijksdienst Caribisch Nederland, afdeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

• Regeringscommissaris Sint Eustatius 

 

Onderwerp: Aansluiting CXC onderwijs op Sint Eustatius op MBO en HBO in Europees Nederland 

 

Sint Eustatius, 16 april 2021. 

 

Alvorens te beginnen met een brief dacht ik "eens kijken wat de Staat van het Onderwijs 2021 te 

melden heeft over Caribisch Nederland, Sint Eustatius of CXC". Met zoekwoorden van deze strekking 

stuit ik echter in de Staat van het Onderwijs 2021 op helemaal niets! Geen enkele bemerking over dit 

onderwerp?! Tja, wellicht gaat alles goed, mogelijk is er helemaal geen opmerking te maken: ik weet 

het niet. Naar mijn beleving zijn er echter nog steeds enkele "losse eindjes". Een daarvan betreft de 

aansluiting van het Voortgezet Onderwijs op Sint Eustatius op het vervolgonderwijs (MBO en HBO) in 

Europees Nederland. 

 

Het is niet de eerste keer dat ik hierover u een brief schrijf. Immers, in zijn brief aan de Tweede Kamer 

van 1 februari 2021 met referentienummer 26786304 merkt de minister van OCW op: "De heer Meijer 

deelt met enige regelmaat zijn zorgen met mijn ministerie en andere instanties. Geprobeerd is om 

deze zorg weg te nemen...". Het leest als een hinderlijke vlieg die wordt weggejaagd. Voorliggend 

schrijven moet - jammer genoeg - worden gezien in het verlengde van mijn eerdere brieven. 

 

Ondanks opmerkingen mijnerzijds hierover in mijn brieven van 19 november 2020, 8 januari 2021, 16 

maart 2021, 29 maart 2021, 31 maart 2021 en 13 april 2021 (laatstgenoemde brief alleen gericht aan 

de Tweede Kamer) lijkt mijn boodschap dat het probleem van de niet-tijdige beschikbaarheid 
van CXC-documenten (diploma's, cijferlijsten) een structureel probleem is en niet een dat is toe 
te rekenen aan COVID19 of een andere incidentele oorzaak, maar niet echt te landen. In de brief 

aan de Tweede Kamer van 13 april 2021 schrijf ik dat de cyclus-der-dingen van CXC nu eenmaal een 

andere is dan diezelfde cyclus van het Nederlandse onderwijs. En zo lang dat punt niet wordt 

opgepakt, zijn er problemen met de inschrijving. 

 



Het lijkt me overigens geen bijzonder ingewikkeld probleem wanneer wordt onderkend dat het maar 

om een klein aantal leerlingen gaat. Als de Statiaanse studenten bij voorbaat gewoon worden 

geaccepteerd bij de door hen gewenste onderwijsinstelling met daarbij de aantekening dat zodra de 

diploma's en cijferlijsten beschikbaar zijn (en daarmee ook het schooldiploma dat status heeft 

gekregen met het op 2 april 2021 gepubliceerde Besluit Saba Comprehensive School en Gwendoline 

van Puttenschool BES) deze worden aangeboden, dan wordt mijns inziens niet een groot risico 

gelopen. Wellicht moet achteraf een correctie worden doorgevoerd wanneer onverhoopt blijkt dat toch 

niet iedereen is geslaagd. 

 

Zodra voorliggende brief gereed en verzonden is, ga ik verder met schrijven van brieven aan 

hogescholen die studenten van Sint Eustatius om genoemde reden weren. Ik had gewild dat dit alles 

niet nodig zou zijn, maar - ik kan niet tot een andere conclusie komen - ergens in de lijn beginnend bij 

het ministerie van Onderwijs (inclusief het departement bij de Rijksdienst Caribisch Nederland) is de 

communicatie omtrent dit punt toch niet naar ons aller tevredenheid doorgevoerd. De conclusie dat 

leerlingen dan maar een jaar moeten wachten (en daarmee studietijd verliezen en hun studieritme 

moeten onderbreken) om zich opnieuw te melden lijkt me niet passend bij een land met een 

beschaafd en redelijk ontwikkeld onderwijsstelsel. 

 

Graag verzoek ik u deze aansluitingsproblematiek zo spoedig mogelijk op te lossen opdat leerlingen 

die dat wensen (en uiteraard straks geslaagd blijken te zijn voor hun CXC-CSEC-examen) ook bij 

aanvang van het komende studiejaar (2021/2022) gewoon kunnen beginnen. 

 

Bij voorbaat dank voor uw bemiddeling of actie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA, 

Bellevue Road 4, Upper Round Hill, 

Sint Eustatius, Caribisch Nederland. 

 

 

Cc: 

• Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 

• Inspecteur-Generaal van het Onderwijs 


