
Werken bij de VPCO 
 

Werken bij de VPCO betekent werken en wonen op Curaçao. Curaçao is een tropisch eiland, gelegen 

in het Caribisch gebied. Curaçao is het grootste eiland van de Benedenwindse Eilanden. De zuidkust 

van Curaçao bestaat uit baaien, inhammen en langgerekte stranden. De hoofdstad van Curaçao is 

Willemstad en deze beschikt ook over de grootste haven van het eiland. Curaçao heeft in totaal 

150.000 inwoners. Overigens wonen er op Curaçao ongeveer 5.000 Europese Nederlanders. De 

spreektaal op Curaçao is Papiamentu. De meeste Curaçaoënaars spreken Papiamentu met elkaar maar 

bijna iedereen spreekt en verstaat Nederlands. Verder zijn er Nederlandstalige kranten, radio- en 

televisieprogramma’s, het onderwijs sluit aan op het Nederlandse schoolsysteem. Het rechtssysteem 

is grotendeels gebaseerd op het Nederlandse. 

 

1. Wie zijn wij? 

De VPCO is een vereniging die een aantal scholen in stand houdt op protestants-christelijke 

grondslag. De afkorting VPCO staat voor Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs. Onder 

het bestuur van de VPCO vallen scholen voor Funderend Onderwijs, Speciaal Onderwijs, VSBO 

(Voortgezet Secundair Beroeps Onderwijs) en HAVO-VWO. 

 

De volgende scholen behoren bij de VPCO:  

 dr. Albert Schweitzer FO-school;  

 Marnix FO-school; 

 Divi Divi LOM-school; 

 dr. Albert Schweitzer College VSBO Parera; 

 Marnix College VSBO (Rio Canario en Cas Cora); 

 dr. Albert Schweitzer HAVO-VWO.  

 

De VPCO biedt passende arbeidsvoorwaarden en een enthousiast team binnen een 

maatschappelijk betrokken organisatie. Op onze website kunt u de strategische beleidskaders 

downloaden. Daarin kunt u lezen waar wij voor staan. 

 

Opleidingseisen 

 Vereist voor leerkrachten in het Funderend Onderwijs en Speciaal onderwijs is:  

 Bachelor Leraren Opleiding voor Funderend Onderwijs (LOFO). 

 

Vereist voor docenten voor het VSBO en onderbouw HAVO-VWO is: 

een 2e graads bevoegdheid door:  

 Diploma HBO-Lerarenopleiding in een vak; 

 Diploma HBO opleiding diploma in een vak en een diploma Pedagogisch Getuigschrift (PG) 

 Kandidaat is alleen bevoegd met opleiding in een vak dat op de VPCO-scholen wordt 

aangeboden.  

 Een HBO Bachelor en HBO Master diploma leidend tot een 2e graads bevoegdheid. 

 In Nederland geldt een HBO Master als 1e graads bevoegdheid maar op Curaçao is 

dat niet van toepassing. Deze opleiding wordt op Curaçao als 2e graads aangemerkt! 



Een Masterdiploma behaald op een Universiteit (WO-opleiding) geeft de 1e graads 

bevoegdheid. 

 

Vereisten voor docenten in HAVO-VWO zijn: 

een 1e graads bevoegdheid door: 

 Diploma WO Lerarenopleiding in een vak; 

 Diploma WO opleiding en diploma Pedagogisch Getuigschrift (PG);  

 Diploma 2e graads Lerarenopleiding in een vak (bv. docent Engels) en WO Master in vak (bv. 

Engelse Taal- en Letterkunde); 

 Kandidaat is alleen bevoegd met een opleiding in een vak dat op de VPCO-scholen wordt 

aangeboden.  

 

2. Wat is de missie van de VPCO? 

 Onderwijs van een kwalitatief hoogwaardig niveau aanbieden; 

 De leerlingen en personeel tot ontplooiing (kennis en vorming) brengen en optimaal gebruik 

maken van talenten; 

 Leerlingen en personeel inspireren vanuit de grondslag van onze protestants-christelijke 

identiteit; 

 Maatschappelijke betrokkenheid aangeven; 

 Liefde voor God en je naaste uitstralen. 

 

3. Wat zijn de schooltijden van de VPCO? 

De schooltijden voor Funderend Onderwijs zijn van maandag tot vrijdag van 7:15 uur tot 12:15 

uur. De leerkrachten moeten vanaf 7:00 uur aanwezig zijn. We verwachten van leerkrachten dat 

ze langer op school zijn.  

 

De schooltijden voor VSBO en HAVO-VWO zijn afhankelijk van de lessen die worden gegeven. De 

schooltijden zijn van maandag tot vrijdag van 7:30 uur tot 14:45 uur. De docenten moeten vanaf 

7:15 uur aanwezig zijn. De vergaderingen en scholingen worden in de middaguren georganiseerd. 

De VPCO verwacht dat elk personeelslid zich hiervoor beschikbaar stelt.  

 

4. Wat is de regeling uitgezonden krachten? 

Het land Curaçao kent een regeling voor uitgezonden krachten. Deze regeling is alleen van 

toepassing op docenten die voor het Voorgezet Onderwijs uit Nederland worden aangetrokken 

voor vacatures die op Curaçao niet in te vullen zijn. Soms krijgen we bij knelpunten in het 

Funderend en Speciaal onderwijs ook toestemming als de uitgezonden kracht een remigrant is (dit 

is uitzonderlijk). Een uitzendregeling is altijd voor een periode van drie jaar en geldt alleen bij een 

volledige betrekking. Na de drie jaar is er een optie tot verlenging voor onbepaalde tijd of tot 

verlenging met een jaar (met behoud van uitzendvoorwaarden, na goedkeuring door het 

ministerie). In het jaarlijkse informatieboekje over de uitzendregeling zijn alle voorwaarden te 

lezen. Deze voorwaarden kunnen jaarlijks wijzigen en worden in januari opnieuw vastgesteld door 

de overheid. 

   



5. Heb ik als Nederlander een vergunning van rechtswege (VVR) nodig? 

Om op Curaçao te wonen of te werken heeft u, indien u niet op Curaçao bent geboren maar wel 

over de Nederlandse nationaliteit beschikt, een Vergunning van Rechtswege (VVR) nodig. Deze 

vraagt u aan bij de Toelatingsorganisatie op Curaçao.  

 

6. Hoe lang is mijn VVR geldig op Curaçao? 

Deze wordt afgegeven voor onbepaalde tijd of voor de duur van uitzending (3 jaar). Dat is 

afhankelijk van de situatie. 

 

7. Kan ik mijn VVR vanuit Nederland aanvragen? 

Ja, dat is zelfs gewenst. U kunt de VVR via www.immigrationcur.org aanvragen. Hiervoor dient u 

alle documenten in te scannen en naar de betreffende instantie op te sturen.    

 

8. Welke documenten heb ik nodig om mijn VVR aan te vragen? 

 Kopie geboorte uittreksel van elk gezinslid (niet ouder dan 6 maanden); 

 Verklaring omtrent gedrag (VOG) van elk gezinslid boven de 18 jaar (niet ouder dan 3 
maanden; bij het indienen van het verzoek); 

 Betalingsopdracht retributie en leges. Prijs is afhankelijk van soort vergunning (De VPCO 
zal zorgen voor de betaling en wij zullen het betalingsbewijs naar u toe mailen).  

 Kopie van geldig paspoort van elk gezinslid; 

 Als u getrouwd bent, een kopie van de huwelijksakte die u kunt opvragen bij uw 
gemeente (niet ouder dan 6 maanden); 

 Als u samenwoont: Een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst die in 
Nederland moet zijn afgesloten. Voor beide partners: een bewijs van ongehuwd/ 
gescheiden/weduwstaat; 

 Als u kinderen heeft: een aanmelding/schoolverklaring van de school op Curaçao; 

 Een verklaring van geen bezwaar van de achterblijvende ouder of een kopie van de 
uitspraak van het Gerecht samen met een kopie van het paspoort van de achterblijvende 
ouder; 

 Werkgeversverklaring volledig ingevuld en kopie paspoort (hiervoor hoeft u niets te 
doen, wij zullen dit documentje klaarmaken en naar u toe mailen). 

 

9. Moet ik mij uitschrijven uit Nederland en op welk moment doe ik dat?  

Als u uit Nederland vertrekt (de dag voor vertrek) dient u zich uit te schrijven uit het 

bevolkingsregister. Dat doet u bij uw gemeente. Naast een bewijs van uitschrijving heeft u voor de 

aanvraag van uw VVR ook een geboortebewijs, een uittreksel van de huwelijksakte of 

geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst nodig. De aanvraagtermijn voor deze 

documenten is over het algemeen langer, dus dit dient u tijdig te doen. U dient er ook rekening 

mee te houden dat deze documenten beperkt geldig zijn. Deze dient u aan te vragen bij de 

gemeente waar dit heeft plaatsgevonden. Geregistreerd partnerschap of een samenlevings-

overeenkomst worden niet als huwelijk gezien op Curaçao. Daarnaast heeft u ook een verklaring 

omtrent goed gedrag (VOG) nodig voor uw emigratie naar Curaçao (is 3 maanden geldig). Deze 

dient u bij uw gemeente aan te vragen.   

 

  

http://www.immigrationcur.org/
http://www.kgmc.nl/nl/assets/uploads/pdf/werkgeversverklaring-curacao.pdf


10. Mogen mijn partner en/of kinderen zo maar mee als ik zelf op Curaçao geboren ben? 

Indien uw familie (partner en kinderen) niet op Curaçao zijn geboren en drie maanden of langer 

op Curaçao willen blijven, dienen zij een VVR aan te vragen. Daarnaast dient u en uw familie zich 

bij de burgerlijke stand (Kranshi) in te schrijven.  

Noot: onder partner wordt verstaan een gehuwde hetero stel, alle andere varianten vallen onder 

ongehuwd. 

 

11. Moet ik mij inschrijven bij de burgerlijke stand? 

Ja, zodra u de VVR hebt ontvangen, kunt u zich inschrijven bij de burgerlijke stand. Bij inschrijving 

moet u ook een aanvraag doen voor de identiteitskaart (Sedula). Dit kost ANG. 15,-.  

 

12. Inschrijving: 

Iedere Nederlander die drie maanden of meer op Curaçao wil gaan wonen en werken, moet 

geregistreerd staan bij de burgerlijke stand op Curaçao. Dit geldt ook voor minderjarigen (tussen 

0 en 17 jaar). Zodra u op Curaçao wenst te gaan werken dient u meteen een VVR aan te vragen en 

zich in te schrijven bij de burgerlijke stand, zodat u een identiteitskaart (Sedula) krijgt. 

 

13. Mijn partner gaat onbetaald vrijwilligerswerk doen, heeft hij/zij dan ook een vergunning van 

rechtswege (VVR) nodig? 

Ja, alle Nederlanders die niet op Curaçao zijn geboren die langer dan 90 dagen wensen te blijven 

hebben een vergunning van rechtswege nodig (VVR). 

 

14. Ik ga emigreren en dus uitschrijven uit Nederland, hoe regel ik mijn 

ziektekostenverzekering? 

Zodra u zich uitschrijft in Nederland bij de gemeente, dan bent u niet meer in Nederland voor 

ziektekosten verzekerd. Daarom regelen wij ook dat u op de dag van aankomst in dienst treedt van 

de VPCO, zodat u gelijk samen met uw gezin verzekerd bent voor ziektekosten. Wij willen u er wel 

op wijzen dat als u eerder dan de door de overheid vastgestelde termijn al op Curaçao aankomt, u 

zelf voor een ziektekostenverzekering moet zorgen.  

 

15. Ik heb medische problemen/ een medisch verleden. Kan ik verantwoord emigreren? 

Als u in dienst treedt van het onderwijs moet u in Nederland een medische keuring ondergaan. De 

uitslag van de keuring zal afhangen van de vraag of de medische klachten die u heeft, goed te 

behandelen zijn hier op het eiland. Het gaat er ook om of u de functie waarvoor u wordt 

aangesteld, kunt uitoefenen. U dient zich te realiseren dat op Curaçao er minder medische 

specialismen aanwezig zijn. 

 

16. Is mijn Nederlandse rijbewijs geldig op Curaçao? 

Uw Nederlandse rijbewijs is tien jaar geldig. Op Curaçao heeft u de volgende twee opties:  

a) U kunt uw Nederlandse rijbewijs bij het rijbewijs kantoor laten registreren. Daarnaast dient u 

een verklaring bij de Nederlands rijksdienst  voor het wegverkeer aan te vragen. 

Let op: Bij diefstal van uw rijbewijs of wanneer u uw rijbewijs kwijt bent, dient u een 

“echtheidsverklaringsformulier” in te vullen en deze op te sturen naar het RDW (verwijs naar de 

website van het RDW) www.rdw.nl. 

b) U kunt uw rijbewijs omwisselen voor een Curaçaos rijbewijs. 



Wij adviseren u om voor optie a te kiezen. 

 

17. Kan ik met mijn huisdier naar Curaçao? 

Honden en katten uit de meeste landen zijn toegestaan. U heeft een dierenpaspoort nodig. U kunt 

via het internet zich verdiepen in het gezondheidscertificaat van uw huisdier.  

 

18. Hoeveel bedraagt een redelijk salaris op Curaçao? 

Een redelijk salaris op Curaçao verschilt per niveau van de functie en soort bedrijf. De 

salarisniveaus op Curaçao liggen lager dan in Nederland. U moet ook sociale premies afhankelijk 

van het soort bedrijf waar u werkzaam bent afdragen. Van uw brutosalaris wordt ongeveer 1/3 

deel aan sociale premies ingehouden.   

Binnen het onderwijs heeft de overheid een bepaald salarissysteem: O-schalen.   

Voor meer informatie over de O-schalen, kunt u onze website (www.vpco.org) bezoeken. 

 

19. Huurwoning op Curaçao: 

Er is op Curaçao een ruim aanbod aan huurwoningen beschikbaar in heel veel verschillende 

prijsklassen, van luxe tot goedkoop. Natuurlijk scheelt het welke wijk u wilt wonen, en of u een 

huis, appartement of in een resort wil wonen. Wij raden u aan om niet vanuit Nederland al een 

huurcontract af te sluiten, maar eerst op Curaçao te verkennen in welke buurt u wilt wonen (zie 

bijlage 1). 

 

20. Een globaal overzicht van de vaste lasten zoals:  

Een indicatie van mogelijke vaste lasten die betaald moeten worden zijn: 

Benzine : NAF 1,63 per liter (Diesel NAF 1,09); 

Water : NAF 7,04 per kubieke mtr.; 

Elektriciteit : NAF 0,48 per kWh tot aan 250 kWh (zowel prepaid als postpaid) 110 volt en 220 volt 

in de nieuwbouwwoningen. Indien er geen aansluiting van 220 aanwezig is kunt u altijd gebruik 

maken van een transformator. De prijzen worden per maand vastgesteld.  

 

21. Belastingen: 

Curaçao kent een omzetbelasting (OB). De OB is vergelijkbaar met de btw. Hiermee is er sprake 

van een gedifferentieerd OB-tarievenstelsel: 0 procent voor vrijgestelde goederen (brood, fruit) en 

diensten, 6 procent algemeen tarief goederen en diensten, 7 procent voor verzekeringen en 9 

procent voor luxegoederen en diensten.  

 

22. Supermarkt op Curaçao: 

Het ligt er een beetje aan naar welke supermarkt u gaat. Voor zuivel, verse groente en fruit 

liggen de gemiddelde kosten hoger dan in Nederland. Het is wel zo dat bepaalde artikelen bij de 

ene supermarkt veel goedkoper zijn dan bij een andere, wat vooral opgaat bij dagelijkse voeding 

als groente & fruit, vlees en zuivel. Wanneer u gewend bent aan de Nederlandse producten en u 

wenst dat de kwaliteit van de producten aan uw Nederlandse verwachtingen voldoen, dan kunt u 

boodschappen doen bij supermarkt Centrum, Vreugdenhil, Mangusa of van den Tweel (AH). 

 

  

http://www.vpco.org/


23. Auto en autokosten: 

Wij raden u aan om een auto aan te schaffen of uw auto uit Nederland mee te nemen. Autokosten 

zijn afhankelijk van het automerk. Als u uw auto uit Nederland mee wilt nemen, dan adviseren wij 

u om eerst bij een dealer op Curaçao te informeren of deze in onderhoud kan worden genomen.  

 

24. Goedkoop rijden op Curaçao: 

Gelukkig zijn er ook enkele aspecten rond een auto die autorijden op Curaçao goedkoper maken 

dan in Nederland. Het belangrijkste voordeel van autorijden op Curaçao is dat de benzine hier veel 

goedkoper is. Een andere manier van vervoer is het gebruik van stadsbusjes (maximaal 9 

personen). De bussen rijden tot 23:00 uur. Fietsen is vanwege de slechte wegen, de veiligheid en 

het klimaat niet aan te raden. 

 

25. Naar school op Curaçao: 

Er zijn enkele reguliere scholen die volledig Nederlandstalig lesgeven, u dient hierbij rekening te 

houden met een mogelijke wachtlijst. Een alternatief als er geen ruimte is, is het plaatsen van uw 

kind(eren) op één van de drie privéscholen op Curaçao. Als u in het onderwijs gaat werken worden 

uw kinderen geplaatst op de school van het schoolbestuur waar u werkzaam bent. U dient er 

rekening mee te houden dat Papiamentu een verplicht vak is, ook op de Nederlandstalige scholen.  

 

26. Kan ik met Euro's terecht? 

De Euro kan het best direct ingewisseld worden voor de lokale valuta, de gulden. De Euro is geen 

geldig betaalmiddel op het eiland. 

 

27. Telefonie op Curaçao: 

Curaçao heeft diverse mobiele netwerken. Het mobiele netwerk op Curaçao is van goede kwaliteit 

met een hoge dekkingsgraad. U moet rekening houden met hoge kosten bij bellen, gebeld worden 

en zeker met dataverkeer (bij smartphones) met een Nederlands abonnement. Vraag aan uw 

provider wat de kosten hiervan zijn. Providers: Digicel en UTS. Als u een sim Lock-vrij toestel heeft 

kunt u zowel een prepaid-simkaart kopen bij Digicel als bij UTS. De landcode om naar 

telefoonnummers op Curaçao te bellen is 005999. Vanuit Curaçao naar Nederland bellen is dan 

0031 voor het bellen naar een Nederlands telefoonnummer. 

 

28. Internet: 

Er zijn verschillende internetproviders om bij u thuis uw internet te laten aansluiten zowel postpaid 

als prepaid. Providers: UTS, Flow en Digicel. U dient er wel rekening mee te houden dat internet 

op Curaçao nog steeds duur is en dat de snelheid echt lager is dan wat u in Nederland gewend 

bent. 

 

29. Is het water drinkbaar op Curaçao? 

Ja, het water op Curaçao is drinkbaar en zelfs van hoge kwaliteit omdat het gezuiverd zeewater is. 

Het smaakt prima en is veilig.  

 

30. Temperatuur: 

Op Curaçao waait vrijwel altijd een Noordoostelijke passaatwind. Hierdoor is het op het eiland 

meestal lekker warm. In de maanden augustus tot en met november kan het echter onaangenaam 

http://www.landen.net/telefoon


warm aanvoelen, omdat de wind dan soms wegvalt. U dient daar rekening mee te houden, zeker 

omdat de scholen al vroeg in augustus starten. Onze scholen hebben te weinig financiële middelen 

om alle lokalen van airco te voorzien.  

 

31. Reizen naar Curaçao: 

Vanuit Nederland kunt u zowel met de KLM als met TUI naar de luchthaven van Curaçao (Hato 

Airport) vliegen. De vluchttijd naar Curaçao vanaf Amsterdam Schiphol Airport naar Curaçao Hato 

Airport is ongeveer 9:00 uur. U dient rekening te houden met een tijdsverschil van 5 tot 6 uur met 

Nederland afhankelijk van wintertijd en zomertijd die wij hier niet kennen. 

 

32. Geduld hebben: 

De wachttijden en wachtrijen bij overheidsinstanties, banken, postkantoor, douane etc. zijn 

meestal lang. Ongeduldig zijn heeft geen enkele zin. Alleen als je vriendelijk bent en blijft bereik 

je je doel. Nog veel zaken moet je persoonlijk regelen en kunt u niet zoals u misschien gewend 

was in Nederland via internet regelen. 

 

33. Kledingvoorschriften VPCO: 

We hebben een voorbeeldfunctie richting ouders, personeel en leerlingen. 

We dragen functionele kleding, in principe nette broeken (geen korte broeken) rokjes of jurkjes 

en blouses. Voor alles geldt: niet te kort, te strak of te weinig verhullend. 

We dragen nette schoenen en op vrijdag eventueel sandalen. Slippers worden niet gedragen. 

Dames hebben maximaal 1 nette oorbel in ieder oor. Heren dragen er geen. 

Tatoeages laten we niet aan andere mensen zien. 

We zorgen dat ons haar netjes en verzorgd is en geen extreme haarkleur heeft. 

Piercings en gouden tanden vinden we niet gepast 

 

34. Papiamentu: 

Wij bieden een cursus Papiamentu aan alle nieuwe collega’s die de taal niet beheersen. De 

deelname hieraan is verplicht. De cursus wordt afgesloten met een examen en u krijgt een 

certificaat. 

 

Belangrijke links: 

www.kgmc.nl 

www.immigrationcur.org 

www.apc.cw 

www.svbcur.org 

 

 

  

http://www.kgmc.nl/
http://www.immigrationcur.org/
http://www.apc.cw/
http://www.svbcur.org/


Bijlage 1 

 

Makelaarskantoren 

House Hunter Curaçao of House Curaçao (via Facebook) 

Caresto    www.caresto.com 

Cristal Real Estate  www.cristalrealestate.com 

Joubert Realty   www.joubertrealty.com 

Landmark   www.landmark.cw 

New Winds Realty  www.newwindsrealty.com 

Spaltman Makelaars  www.spaltmanmakelaars.com 

Marktplaats Curaçao  www.marktplaats.cw 

 

Woonwijken  

Jan Thiel    Marbella Resort 

Jan Sofat   Sorsaka Resort (Zuurzak) 

Bottelier   Royal Palm Resort 

Kas Grandi   Blue Bay Resort 

Sunset Heights   Masbango Resort 

Julianadorp   Jalousie Resort (Kaminda Kas Grandi) 

Mahaai    Emmastad 

Harmonie   Van Engelen 

Brakkeput   La Quinta Villas, Sta Catharina 

Saliña    Sta Rosa Resort 

Sta Rosa     

 

Appartementen 

Bapor Kibra Ocean Resorts  Coco Lora Appartments (Brakkeput) 

Caracasbaaiweg 403   Coco Bana Resort (Kaminda Kas Grandi) 

Caracasbaaiweg 436   Windmill Appartments; SBN van Staverenweg 35 

Caracasbaaiweg (Champartments)  The Pearl of the Caribbean Appartments, Sta Catharina 

Piscadera Bay Resort   Piscadera Residence 

 

http://www.caresto.com/
http://www.cristalrealestate.com/
http://www.joubertrealty.com/
http://www.landmark.cw/
http://www.newwindsrealty.com/
http://www.spaltmanmakelaars.com/
http://www.marktplaats.cw/

