
AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2011

No. 20 Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en
Sportzaken van l6juni 2011, nr. DIV!317, ter uitvoering van
artikel 39, vierde lid, van het Landsbesluit landsexamens

vsbo (RB. 1985, no159).

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD- EN
SPORTZAKEN;

In overweging genomen hebbende:

Dat bet wenselijk is het model van de diploma en cijferlijst van
het voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 39, vierde lid, van het
Landsbesluit landsexamens vwo., ha,v.o, vsbo. (PB, 1985,
no159), vastte stellen;

Gelet op: artikel 39, vierde lid, van het Landsbesluit landsexamen
vwo., havo., vsb.o. (PB. 1985, noJ59);

BESLU IT:

Artike 1

Het model van bet diploma en cijferlijst van bet voortgezet
onderwijs, bedoeld in artikel 39, vierde lid, van bet Landsbesluit
andsexamen vwo., havo, vsbo, (PB. 1985, no 159), wordt
overeenkomstic bet model, ooaenomen n do bti doze ninsterele
regeing behorende hijlagen la tot en met ld, vastgesteld.

Artik& 2

Deze regeing treedt in werking met ingang van de dag na de
dagtekening van het Afkondigingsblad, waarin zij wordt geplaatst,

Artik& 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model diploma en
ciiferiijst vwo., havo,, vs.bo, andsexamen [Reaeinç3 mode
diploma en cijferliist landsexameni.



Deze regeling z& (met de toeUchting) in het Afkondigingsblad
worden gepiaatst.

ie Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugden Sportzaken

Uitgegeveri de dertigste juni 2011
Dc Minister van Algemene Zaken,
SA. WescotWiIliams



Bijiagen behorende bij de Ministeriele regeling van de 16
juni 2011 ter uitvoering van art ik& 39, vierde hd, van het
Landsbesuit bndsexamens h vsb (P B
1985, no159)

la. Model diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
lb. Model diploma Hog or Algemeen Voortgezet Onderwijs
Ic. Model dpioma \Joorbermdend Secundair Beroepsonderwus.

theoretisch kadergerichte leerweg
id, Model cijferlijst van bet voortgezet onderwijs





e undergetekenden verklaren, dat

Gehoren te

met gunstig gevoig heeft deelgenornen aan bet eindexamen

conform het protiel

te

welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachten artikel

32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (PB. i979 no. 29).

f landtekening van de geslaagde:

RegistratieriL:





e ondergetekenden verkiaren, dat

Ceboren

Heeft deelgenomen aan bet eindexarnen conform bet profiel

atgenomen door de Landsexamencommissie, te St.Maarten.

WeIk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven hij en krachtens

artikeJ 32 van de Landsverordeningvoortgezet onderwijs (RB. 1979, no. 29). De

kandidaat heeft cxamen afgelegd in de onderstaande vakken en heeft de daarachter

vermelde cijfers hehaald,

Vakkenwaarinexam.enisafgelegd c.fersvoor Teind.cider

en[raai in citfers fr etters

exa men examen





e ondergetekenden verkiaren, dat

Geboren te

met gunstig gevoig heeft deelgenomen aan het eindexamen

conform dc sector

aan

wei.k exarnen werd afgenomen voigens de voorschriften gegeven bij en krachten artikel

32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs van de .1 mni 2008, RB. no. 33, (RB.

1979, no 29’. zoaJs gewijzid





e ondergetekenden verkiaren, dat

Geboren te

met gunstig gevoig heeft deelgenomen aan het eindexamen

conform do sector

aan

welk e\arnen word afgenomen voigens de voorschrif ten gegeven bij en krachten artikel
32 van do Landsverordening voortgezet onderwjs van do 21 mel 2008, P1k no 33. (PB.
1979, no. 29;, zoals gewijzid

Handltekenin van do geslaagde:





TOELICHflNG

Algemeen

Ingevoige artikel 39, vierde lid, van het Landsbesluit landsexamens
v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (P.B. 1985, no.159) dlent de Minister van
Onderwljs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken de modelien van de
diploma’s en cijferlpjsten vast te stellen.

Artlkelsgewijs

Artlkel 1

Dc modeilen worden vastgesteld volgens de bijiagen la tot en met
14 bij deze regeling.

Artlkel 2

In dit artikel wordt can uitzonderlng gemaakt op artikel 127 van de
Staatsregeling van Sint Maarten waarin aan het Constitutloneel Hof
de mogelijkheid is gegeven om een bekrachtigde, maar nog niet in
werking getreden wetteiijke regeiing te toetsen aan de
Staatregeiing. De Ombudsman is bevoegd om uiteriijk zes weken
na bekrachtiging een zaak aanhangig te maken. Hierop wordt in
het derde lid van artlkel 127 uitzonderlng gemaakt indlen er
sprake is van een spoedeisend beiang. In de Landsverordening
Constltutioneei Hot wordt in arukel 17, tweede lid, verder
uitgewerkt in weike vier gevalien er sprake is van een spoedeisend
belang. Dc eerste uitzonderingsgrond betreft zwaarwegende
private of publieke nadeien blj vertraging. Dit houdt in dat sprake
is van buitensporig grote nadelen voor doeigroepen in gevai van
vertraging. Net spoedeisend belang om op zeer korte termijn tot
inwerkingtreding over te kunnen gaan van de mlnisteriele regeling
zodat de doelgroepen/studenten niet in hun studievoortgang
worden benadeeld nopen tot hat inroepen van de voomoemde
uitzonderlngsgrond.

De Minister van Onderwljs, Cultuur, Jeugd-en Sportzaken
R. Arrlndeii

AB 2011, no.20




