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Aan de heer P. Croes
Staten van Aruba
Alhier

Onderwerp:
studenten

-

Voorzitter

consequenties

verscherpte

eindexamenregeling

voor

Arubaanse

Geachte heer Voorzitter,

Bijgaand doe ik u toekomen een aantal vragen m.b.t.
regels eindexamen HAVO en VWO.

de

verscherping van de

Gaarne verzoek ik u deze aan de minister van Onderwijs en Justitie voor to
leggen, opdat deze de vragen op korte termijn kan beantwoorden.
U bij

voorbaat dankend,

Hoogachtend,

Can

ario A.

S.

D.

Weyer,

Parlamentario Ciudadano

Bijl.: vragen mbt verscherpte examenregels

Staten van Aruba

Vragen i.v.m. verscherpte HAVO en VWO eindexamenregels

Uit de media heb ik begrepen dat de eisen voor het slagen voor het eindexamen
Havo en VW0 in Nederland zijn verscherpt, in zoverre o.a. dat, om te kunnen
slagen, de gemiddelde van alle centraal examen-cijfers van de eindexamenkandidaat op zijn minst 5,5 moet zijn.
Terwijl Curagao in deze met ingang van het huidige schooljaar dat voorbeeld
schijnt te hebben gevolgd, meen ik te moeten begrijpen dat voor wat betreft
Aruba, deze verscherping (nog) niet is ingevoerd.
In verband hiermee mag ik gaarne de minister van Onderwijs en Justitie de
volgende vragen stellen..
I
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de minister van deze verscherping op de hoogte,
zijn voorganger aan hem overgebracht?
Is

en is deze kennis door

Indien de minister hiervan op de hoogte was, heeft de minister de nodige
maatregelen getroffen, of laten treffen, t.w. heeft de minister, hetzij
rechtstreeks, hetzij via Directie Onderwijs, de diverse scholen,
schoolbesturen e.d., hiervan op de hoogte gesteld?

Heeft de minister aan Directie Onderwijs hieromtrent advies gevraagd
m.b.t. de gevolgen van de verscherping voor de lokale studenten?
Heeft anders zijn voorganger eventueel advies gevraagd aan Directie
Onderwijs, en beschikt de minister over dat advies?

g

Om welke reden zijn de verscherpingen (nog)

niet in Aruba ingevoerd?

Zijn als gevolg van deze verscherpingen verzoeken voor inschrijving voor
vervolgstudies aan universiteiten en hogere studierichtingen afgewezen,
en welke studies betreffen deze afwijziging(en).

Zijn/worden de eindexamenkandidaten aan het begin van het laatste
schooljaar duidelijk gewezen op de verscherpte exameneisen, opdat zij
zich, zonodig via bijlessen, beter kunnen voorbereiden op het examen?

a

-

Worden - met het oog op de nog strengere eisen voor de examens in 2013,
waarbij de kandidaat slechts 1 (een) 5 gemiddeld voor de kernvakken
Nederlands, Engels en Wiskunde zou mogen halen - extra maatregelen
getroffen, opdat zeker v.w.b. de twee talen een (ruim) voldoende wordt
gehaald?
Het Colegio Arubano heeft voor het huidige schooljaar 2011-2012 de
toelatingsdrempel verhoogd. Is de minister het mij eens, dat de

examenresultaten dan (veel) gunstiger dienen to zijn dan in de afgelopen
jaren?
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Can

Kan de minister mij informeren of de verscherpingen slechts de vermelde
gemiddelden betreffen, en n welke gevallen de kandidaat eventueel
herexamen kan doen ?
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