
 
 

REGERING VAN ARUBA 

 

De Dienst Publieke Scholen is een overheidsdienst met schoolbestuurlijke taken voor de openbare 

scholen. Het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) is een openbare HBO-onderwijsinstelling die de 

PABO-opleiding aanbiedt, alsook de PDG-opleiding en diverse opleidingen in haar opleidingsaanbod 

heeft die lesbevoegdheid geven op het niveau van de tweede graad. Ook is het IPA landelijk 

verantwoordelijk voor de organisatie van een nascholingsaanbod.   

 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling roept, als bevoegd gezag van de 

Openbare Scholen, sollicitanten op voor de volgende vacatures: 

 

➢ 1e graads docent Rekenen en Wiskunde (volledige betrekking van 27 lesuur per week)  

➢ 1e graads docent Orthopedagogiek (volledige betrekking van 27 lesuur per week)  

➢ 1e graads docent Papiamento (2 fte, telkens volledige betrekking van 27 lesuur per week) 

➢ 1e graads docent Spaans (volledige betrekking van 27 lesuur per week)  

➢ 1e graads docent Dansante Vorming (betrekking van 20 lesuur per week) 

 

Functie-eisen: 

➢ In het bezit van de bovengenoemde bevoegdheden (niveau master); 

➢ Goede beheersing van het Nederlands (instructietaal) en het Papiamento; 

➢ Kennis van en ervaring met moderne didactische hulpmiddelen; 

 

Profiel: 

➢ Een positieve instelling, enthousiast en gemotiveerd ten aanzien van uw vak; 

➢ Met hart voor uw studenten en het beste in hen naar boven willen halen;  

➢ De sterkst mogelijke didactische kwaliteiten en communicatieve vaardigheden; 

➢ Een teamspeler zijn; 

➢ Ervaring, bij voorkeur in het hoger beroepsonderwijs; 

➢ Stressbestendig zijn. 

 

Aangeboden wordt: 

 Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het Landsbesluit bezoldiging 

onderwijspersoneel en de Landsverordening materieel ambtenarenrecht;  

 Benoeming in hetzij tijdelijke of vaste dienst of op contractbasis met ingang van 1 augustus 

2018. 

 

Uw sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae en scans van (gewaarmerkte) diploma’s kunnen 

binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie worden gericht aan de Minister van 

Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, d.t.k.v. mevr. drs. Nora Eleonora, Interim 

Directeur Dienst Publieke Scholen, per mail aan hr@dps.aw. 
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