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Onderwijs
Op Curaçao is er vnl. openbaar, rooms katholiek (rk) en protestants christelijk onderwijs (prot christ).
Er zijn diverse onderwijsvormen:
- peuterscholen;
- funderend onderwijs (4 t/m 8-jarigen en 8 t/m 12-jarigen);
- de basisvorming (12 t/m 15-jarigen);
- VSBO (voorbereidend secundair beroepsonderwijs, vergelijkbaar met VMBO in Nederland);
- SBO (Secundair beroepsonderwijs, vergelijkbaar met ROC`s htl);
- HAVO/VWO-nieuwe stijl;
- AGO (arbeid gericht onderwijs, vergelijkbaar met Nederlands praktijkonderwijs);
- speciaal onderwijs: LOM, MLK, ZMLK, doven- en slechthorenden-onderwijs;
- hbo/universitair onderwijs;
- particulier onderwijs;
Amerikaans/internationaal onderwijs;
- avondscholen (V)SBO/HAVO;
- cursussen.
Er is huiswerkbegeleiding en naschoolse opvang.

In het Funderend Onderwijs (voormalig kleuter- en de eerste 2 klassen van het basisonderwijs) is de
instructietaal Nederlands bij:
- 2/3 van de rk-scholen;
- de Marnixschool en de Albert Schweitzerschool (prot christ);
- de Johan van Walbeekschool (openbaar).
In verband met de wachtlijsten dient u zo vroeg mogelijk (februari) in te schrijven!
Nederlandstalige particuliere basisscholen die zijn aangesloten bij de stichting Nederlands Onderwijs
in het buitenland:
Schroederschool;
Pipita;
Klein College.
Nederlandstalige particuliere school voor VMBO/HAVO/VWO die is aangesloten bij de stichting
Nederlands Onderwijs in het buitenland:
Het Vespucci College.

Nadere informatie over het onderwijssysteem is verkrijgbaar bij:
info@fide.an, telefoonnr. 0059997386570.

Onderstaande schoolbesturen beheren het overgrote deel van de scholen:
- www.vpco.org (vereniging voor protestants christelijk onderwijs):
o.a. een informatieboekje over werken bij het onderwijs en uitzending vanuit Nederland;
- www.rkcs.org (rk schoolbestuur);
- www.gobiernu.cw: ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport klik naar
uitvoeringsorganisaties: Dienst Openbare Scholen, o.a. lijst openbare scholen. Nadere informatie over
openbaar onderwijs opvraagbaar bij: info.doscholen@gobiernu.cw
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Enkele van de universiteiten op Curaçao:
- www.una.an (universiteit met o.a. algemene en juridische faculteiten, technische wetenschappen,
maatschappij- & gedragswetenschappen en sociaal & economische wetenschappen.);
- www.icuc.org (academische opleidingen fin. management, international business, management &
leiderschap, hospitality & culinary management).

Op www.nuffic.nl vindt u informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Curaçao en de
waardering van getuigschriften uit Curaçao met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in
het Nederlands hoger onderwijs (zie landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden.

Disclaimer:
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de vermelde websites hoeft niet de mening te zijn van
het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao. Het Curaçaohuis sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze
folder niet correct of onvolledig is, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze folder.
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