
Slotconclusies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen 
Aruba, Curacao, 

Sint Maarten en Nederland 

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. Maduro, hiema te noemen: Aruba 

en 

het land Curacao, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport, de hoer S. Croes, hierna te noemen: Curacao 

en 

het land Sint Maarten, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Cultuur, 
Jeugd en Sport, de heer R. Samuel, hierna to noemen: Sint Maarten 

en 

de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap van Nederland, mevrouw I. van Engelshoven, hierna te noemen: Nederland 



Kamen het volgende overeen: 

CULTUURFONDS 
De ministers van cultuur van de vier landen in het koninkrijk nemen kennis van de voortgang 
van de werkzaamheden van de Werkgroep Cultuur Onderzoek en Documentatie Fonds en 
verzoeken hen om verder to gaan met de voorbereidende werkzaamheden om zo snel als 
mogelijk een compleet voorstel op te leveren voor de inrichting van het fonds. Tevens wordt 
de werkgroep gevraagd om een datum voor de oprichting van het fonds vast to stellen en 
aan to geven op welke wijze rekening gehouden wordt met: 
-de oprichtingskosten en de operatione/e kosten van het fonds; 
-de financiele draagkracht van elk land; 
-het ontwikkelingsproces van elk land op het gebied van de cultuur, waarbij ook rekening 
gehouden wordt met cultuureducatie. 

ONDERWATERARCHEOLOGIE 
De Ministers nemen kennis van de stand van zaken zoals die in het memo van de 
werkgroepen Onderwaterarcheologie is weergegeven en verzoeken de werkgroepen het 
work voort to zetten en een datum voor afronding vast te stellen. 

IMMATERIEEL ERFGOED 
De Ministers nemen kennis van de stand van zaken zoals die in het memo van de werkgroep 
Immaterieel Cultureel Erfgoed is weergegeven en verzoeken de werkgroep het work voort to 
zetten. Daarbij dient men uit to gaan van de criteria en procedure van Unesco voor de 
verschillende listen om op grond daarvan eerst per land een list to maken en uitgaande 
daarvan to komen tot een lifst voor het Koninkrijk. 

DOORSTROOM 
De Ministers gaan zich gezamenlijk inzetten om ervoor to zorgen dat het studiesucces van 
Caribische studenten verbeterd wordt. De Ministers verzoeken de werkgroep hoar work of to 
ronden. De Ministers gaan akkoord met het aanvaarden van het aanbod van de Nederlandse 
Hogescholen een ilregiegroep" to vormen met leden van betrokken organisaties aan beide 
zijden van de oceaan en besluiten deze regiegroep to verzoeken een plan van aanpak op te 
stellen met een integrate aanpak voor de gewenste betere aansluiting: dat betekent 
uitwerken van verbetervoorstellen en opties, bijvoorbeeld van een overgangsjaar, met 
aandacht voor de praktische, juridische en financiele aspecten daarvan, rekeninghoudend 
met de individuele situaties van ieder land. 
De "regiegroep" wordt verzocht daarbij gebruik to maken van de aandachtspunten en 
suggesties die in de verschillende onderzoeken van het afgelopen jaar near voren zijn 
gekomen, zoals taalachterstanden, studiekeuze, financiele situatie, zelfstandigheid, betere 
voorlichting aan leerlingen en ouders, het voorstel van de Universiteit van Utrecht voor een 
Koninkrijksmobiliteitsprogramma, loopbaanorientatie en beroepskeuzeprogramma's (LOB), 
(digitaal) afstandsondervvijs, praktische aangelegenheden als het verwerven van een BSN 
nummer, 'matching' van toekomstige studenten aan professionals en studenten van gelijke 
studie en andere activiteiten om het studiesucces van Caribische Studenten to verbeteren. 

DIGITALISERING VAN BIBLIOTHEKEN 
De Ministers danken de werkgroep Digitalisering bibliotheken voor het volledig uitvoeren van 
de ter zake in november 2019 genomen besluiten en nemen met instemming kennis van de 
bereidheld van de leden van de werkgroep om als netwerk de samenwerking voort to zetten 
en besluiten het gebruik van de digitate bibliotheek breder en intensiever te promoten op de 



eilanden, ook onder middelbare scholieren. De mogelijkheid om middelbare schoten op de 
eilanden via lidmaatschap toegang te laten knIgen tot de KB wordt nog onderzocht. 

STIMULEREN LERARENOPLEIDI NG 
De ministers nemen kennis van de voortgang, bevestigen hun commitment met betrekking tot 
de voorgaande afspraken en gaan akkoord met voortzetting van de werkzaamheden. 

STAND VAN ZAKEN CIVIEL EFFECT 
De Ministers nemen kennis van de stand van zaken zoals die in het memo van de werkgroep 
Civiel Effect is weergegeven en verzoeken de werkgroep het werk voort to zetten. 

STAGE UITWISSELING TUSSEN CURAgA0, SINT-MAARTEN, ARUBA EN CAR1BISCH 
NEDERLAND 
De Ministers nemen kennis van de stand van zaken zoals die in het memo van de werkgroep 
Stage-uitwisseling is weergegeven en verzoeken de werkgroep het work voort te zetten. 

NETWERK NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL 
De Ministers nemen kennis van het memo van het Network Nedencands als Vreemde Taal 
(NVT-netwerk) en verzoeken het Network aan hen eon concreet voorstel to doen ter 
bestendiging van het Netwerk. In dit concrete voorstel wordt in leder geval de ontwikketing van 
eon methode Nederiands als vreemde teal voor het primair en secundair onderwijs 
opgenomen. De Ministers zeggen toe, mits akkoord met het voorstel, financieel bij to dragon 
aan de uitvoering daarvan. 

LANDENPAKKETTEN 
De Ministers van Aruba, Curacao en Nederland gaan akkoord met eon integrate aanpak voor 
de doorlichting van het onderwijs op Aruba en Curacao. De Minister van Nederland gaat 
inhoudelijk akkoord met de plannen van aanpak van Aruba en Curacao, die op 15 januari 2021 
worden vastgesteld door de tijdelijke werkorganisatie van BZK. Het accent bij de doorlichting 
komt to liggen op zowel de governance rondom het onderwijs als de kwaliteit van het 
onderwijs. 
De Minister van Sint Maarten geeft aan dat het proces voor Sint Maarten nog niet zover 
gevorderd is en dat hij daardoor nog goon toezegging kan doen. 

Aruba/ Curacao/ Sint Maarten/ Nederland, 7 januari 2021 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, de hoer A. Lampe en de 
Minister van Financien, Econamische Zaken en Cultuur mevrouw X. Madura van Aruba, 



De Minister van Onde 	Wetenschap, Cultuur en Sport, de heer S. Croes van Curacao, 

n Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, de heer R. Samuel van Sint Maarten, 

41 
 

De Minister van 00 — , , Cultuur en Wetenschap, mevrouw I. van Engeishoven voor Nederland, 

Ake 
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