
 

 

 
 

REGERING VAN ARUBA 

 

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

scholen, waaronder Colegio San Nicolas. Colegio San Nicolas telt ruim 600 leerlingen die verdeeld zijn 

over Ciclo Basico, Ciclo Avansa, HAVO/VWO-3, HAVO 4/5 en HAVO langtraject.  

De school biedt een goed onderwijsaanbod met een persoonlijke benadering; er is bijzondere aandacht 

voor de zorg en begeleiding van de leerlingen. Het prettige en veilige leefklimaat in een aangename 

omgeving biedt de leerlingen alle mogelijkheden om optimaal te kunnen presteren. Er wordt niet alleen 

met de leerlingen gewerkt binnen de school, maar ook met projecten en activiteiten buiten school.   

 

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

openbare scholen, sollicitanten op voor de volgende vacatures van 1e graads docenten: 

 

 Nederlands  

 Engels  

 Papiamento 

 Wiskunde  

 Natuurkunde  

 Geschiedenis 

 Informatica  

 

Van de sollicitant wordt verwacht:  

 In het bezit van de bovengenoemde bevoegdheid; 

 Bereid om mentorschap op zich te nemen;  

 Ervaring in bovenbouw klassen;  

 Kennis en ervaring met moderne didactische hulpmiddelen;  

 Goede computervaardigheden;  

 Stressbestendig zijn. 

 

Profiel:  

 Positieve instelling, enthousiast en gemotiveerd ten aanzien van uw vak;  

 Hart voor de leerling om het beste in ze naar boven te halen;  

 Goede didactische kwaliteiten en communicatieve vaardigheden;  

 Teamspeler en een goed klassenmanagement kunnen toepassen.  

 

Aangeboden wordt: 

 Een uitdagende en positieve werkomgeving, die open staat voor creativiteit en vernieuwing;  

 Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het Landsbesluit bezoldiging 

onderwijspersoneel en de Landsverordening materieel ambtenarenrecht;  

 Volledige betrekking van 27 lesuur;  

 Benoeming in hetzij tijdelijke of vaste dienst of op contractbasis per 1 augustus 2019. 

 



 

 

Uw sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae en scans van (gewaarmerkte) diploma’s kan 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 sollicitatie@dps.aw  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dienst Publieke Scholen, Cumana 69, via 

telefoon 5212300.  
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