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Vragen aangaande een soepeler betalingsregeling DUO

Geachte voorzitter,
Hierbij doe ik u een aantal vragen ter doorgeleiding aan
1.

de Minister van Onderwijs, Gezinsbeleid en Volwasseneducatie

toekomen, met het eerbiedig en dringend verzoek deze vragen met bekwame spoed
schriftelijk to beantwoorden.

U dankend voor uw medewerking in deze, verblijf ik

Desire- G. de Sousa Croes

--

Vragen van het Statenlid Desiree G. de Sousa Croes aan de Minister van Onderwijs,
Gezinsbeleid en Volwasseneducatie ingevolge art. 111.17 van de Staatregeling en art. 59
van het Reglement van Orde van de Staten van Aruba.
Afgelopen mei vond het Interparlementaire Koninkrijksoverleg (IPKO) in Den Haag plaats.
Een van de agendapunten was wederom het thema "Terugkoppeling Onderwijs".
Minister Plasterk heeft naar aanleiding van de vragen die naar voren zijn gekomen tijdens
genoemd overleg, enkele weken geleden aangegeven dat de soepeler betalingsregeling zoals
die aan oud-studenten in Curacao is aangeboden, ook aan onze oud-studenten zal worden
voorgesteld.

Ondergetekende richt dan ook de volgende vragen aan de Minister van Onderwijs:

Is ook aan oud-studenten in Aruba door de DUO een soepeler betalingsregeling
voorgesteld? Zo ja, wat houdt deze betalingsregeling precies in?
2. Kan de Minister aangeven aan hoeveel oud-studenten deze betalingsregeling zal
1.

worden aangeboden?
3. Kunnen oud-studenten die reeds een -minder gunstige- regeling met de DUO hebben
getroffen alsnog in aanmerking komen voor deze soepeler betalingsregeling?
4. In Curacao speelde de Stichting Studiefinanciering Curacao een rol in het verschaffen
van informatie aangaande de nieuwe betalingsregeling. Zal in Aruba de Directie
Onderwijs deze taak op zich nemen?
5. Kan de Minister de Staten informeren of deze betalingsregeling een eenmalig voorstel
zal zijn of dat het een jaarlijks terugkerend aanbod zal zijn?

Desiree G. de Sousa Croes

