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Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en
Sportzaken van 16 juni 2011, nr. D1V1317, ter uitvoering van
artikel 43, tweede lid, en artikel 44, vierde lid, van het
Landsbesluit eindexamens vsbo. (RB.
2008, no54).

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

In overweging genomen hebbende:

Dat het wenselijk is het model van de diploma, certificaat en cijferlijst
voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 43, tweede lid, en artikel 44,
vierde lid, van het Landsbesluit eindexamens vwo, havo,, vsb,o (PB.
2008, no54), vast te stellen;

Gelet op: artikel 43 tweede lid, en artikel 44, vierde lid, van het
Landsbesluit eindexamen vw,o., ha,vo., vsb,o, (PB. 2008, no54);

BESLUIT:

Het model van het diploma voortgezet onderwijs wordt vastgestold volgens
de bijiagen la tot en met 10 behorEnde bij deze regeling’,

Artike 2

Hot model van hot certiNcaat voortgezet ondorwas wordt vastgostold
volgens do biiago 2 bohorende b$ doze regolinO.

Artike 3

Hot model van de cijforlijst voortgezot onderwijs wordt vastgesteld voigens
do bijlage 3 bohoronde bij doze rogeling.

Artikel 4

Ded:ioma a en ciiferIisten warden ondertekend, ais bedoeld n artkei 43,
zesde lid, van hot Landsbesiu4 oindexamons vwo., ha.v.o. en v.s.bo.

No. 21

ArtkeI 1



(P.8. 2008, no. 54), door de voorzltter en de secretarls van de
examencommissie.

Artlkel 5

Deze regellng treedt In werking met Ingang van de dag na de dagtekenlng
van het Atkondiglngsblad, waarin zij worth geplaatst.

Artlkel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model diploma, certiflcaat en
cijterlljst v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. [Regellng model diploma, certificaat en
cljferlijst voortgezet onderwils].

Deze regeling zal (met de toelichting) in het Atkondiglngsblad worden
geplaatst.

De MinIster van Onderwljs, Cultuur, .Jeugd-en Sportzaken
R. Anindell

Ultgegeven de destlgste junI 2011
De MInIster van Algemene Zaken,
S.A. Wescot-WIllIams

*82011, no. 21



Bijiagen behorende bij de Ministeriele regeling van de 16 juni 2011
ter uitvoering van artikel 43, tweede lid, en artikel 44. vierde lid,
van bet Landsbesluit eindexamens vsb.o (PB
2008, no54).

la. Model diploma van Voorbereidend Wetenschapeliik Onderwjs
lb. Model diploma van Hoqer Aigemeen Voortgezet Onderwijs
lc. Model diploma van Voorbereidend Secundair Beroepsonderwils

Theoretisch kadergerichte Leerweg
Id, Model diploma van Voorbereidend Secundair

Beroepsonderwijs Praktisch Kadergerichte Leerweg en
le. Model diploma van Voorbereidend Secundair Beroepsonderws

Praktisch Basisgerichte Leerweg
2. Model certificaat van het voortgezet onderwijs
3. Model cijfertijst van het voortgezet onderwijs





e ondergetekenden verkiaren, dat

Geboren te

met gunstig gevoig heelt deelgenornen aan het eindexarnen

conform bet profiel

aan

te

welk exarnen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven hij en krachten artikel

32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (RB. 1979, no. 29





e ondergetekenden vrklaren dat

Geboren te

met gunstig gevoig heeft deelgenornen aan bet eindexamen

conform bet profiel

weik examen werd afgenemen voigens de voorschriften gegeven bij en krachtE..n arti.kei

32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (PB. 1979, no. 29)

}—Jandtekenin van de ces.laagde:





e ondergetekenden verkiaren, dat

Geboren

met gunstig gevoig heeft deelgenomen aan het eindexarnen

conform de sector

welk exarnen werd afgenomen volgens de voorscbntten gegeven hi en krachten artikel

32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs van de 21 mci 2008, P13. no. 33, (P13.

1979, no, 29), zoals gewijzigd.





A

Geboren te

met gunstig gevoig heeft deelgenomen aan het eindexamen

conform de sector

aan

te

welk examen werd afgenomen vo1ens de voorschriften gegeven Nj en krachten artikel

32 van de Landsverordening voortgezet onderwis van de 21 mci 2008. P13. no. 33, PB.

1979, no, 29), zoals gewijzigd.





e ondergetekenden verklaren, dat

Geboren te

met gunstig gevoig heeft deelgenomen aan bet eindexamen

conform de sector

aan

te

welk exarnen werd afgenomcn volgens de voorschriften gegeven bij en krachten artikel

32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs van de 21 mci 2008, RB. no. 33, (RB.

1979, no. 29), zoals gewijzigd.

Hadtekerun van de cesiaagde:

























TOELICHTING

Algemeen

Ingevolge artjkel 43, tweede lid, en artikei 44, vierde lid, van het
Landsbesluit eindexamens v,wo,, h,a,vo,, v,s,b,o, (PB. 2008, no,54)
dient de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sportzaken de
modellen van de diploma’s, certificaten en cijferlijsten van voortgezet
onderwils vast te stellen.

Artikelsgewijs

Artikelen 1 tot en met 3
Dc modellen worden vastgesteld volgens de bijlagen la tot en met 3 bIj
deze regeling.

Artikel 5

In dit artikel wordt een uitzondering gemaakt op artikel 127 van de
Staatsregeling van Sint Maarten waarin aan het Constitutioneel Hof de
mogelijkheid is gegeven om een bekrachtiqde, maar nog niet in werking
getreden wettelijke regeling te toetsen aan de Staatregeling. De
Ombudsman is bevoegd om uiterlijk zes weken na bekrachtiging een zaak
aanhangig te maken, Hierop wordt in het derde lid van artikel 127
uitzondering gemaakt indien er sprake is van een spoedeisend belang. In
de Landsuerordening Constitutioneel Hof wordt in artikel 17, tweede lid,
verder uitgewerkt in welke vier gevallen er sprake is van een spoedeisend
belang. De eerste uitzonderingsgrond betreft zwaarwegende private of
publieke nadelen bij vertraging. Dit houdt in dat sprake is van buitensporig
grote nadelen voor doelgroepen in geval van vertraging. Het spoedeisend
belang om op zeer korte termijn tot inwerkingtreding over te kunnen gaan
van de ministeriele regeling zodat de doelgroepen/studenten niet in hun
studievoortgang worden benadeeld nopen tot het inroepen van de
voornoemde uitzonderingsgrond.

Dc Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugden Sportzaken
R. Arrindell




