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35 893 Wijziging van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs BES in verband met 
uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid 
om het onderwijs en de examens van 
mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments 
aan te bieden 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de al 

bestaande mogelijkheid beroepsonderwijs en de daaraan verbonden 
examens op Bonaire in het Papiaments aan te bieden, uit te breiden, zodat 
het beroepsonderwijs op Bonaire beter in kan spelen op de specifieke 
behoeften van de lokale arbeidsmarkt en van specifieke (potentiële) 
werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen maar heel 
goed nog een stap in hun loopbaanontwikkeling zouden kunnen maken; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I. WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS BES  

In artikel 7.1.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs 
BES wordt «de assistentopleiding en de basisberoepsopleiding op 
Bonaire» vervangen door «een beroepsopleiding op Bonaire» en wordt 
«de assistentopleiding en de basisberoepsopleiding op Sint Eustatius en 
Saba» vervangen door «een assistentopleiding of basisberoepsopleiding 
op Sint Eustatius en Saba».
  

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

 
 
 
 
kst-35893-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 893, nr. 2 1



Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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