
 

 

 
 

REGERING VAN ARUBA 

 

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

scholen, waaronder 3 scholen voor speciaal onderwijs in het primair onderwijs, te weten Emmaschool, 

Scol Paso Pa Futuro en Scol Basico Dornasol waar wordt gewerkt aan adaptief onderwijs voor 

leerlingen met motorisch en/of verstandelijk handicap en leerlingen met psychische stoornissen en 

gedragsproblemen.  

 

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

openbare scholen, sollicitanten op voor de volgende vacatures: 

 

 Leerkracht in het bezit van een volledige bevoegdheid met specialisatie 6-12 

 Remedial Teacher met een volledige bevoegdheid met specialisatie 6-12 

 Kookleerkracht in het bezit van een 3e graad bevoegdheid Consumptieve Techniek 

 Vakdocent Handwerken  

 Vakdocent Timmeren   

 

Van de sollicitant wordt verwacht:  

 In het bezit van de bovengenoemde bevoegdheid; 

 In het bezit van een specialisatie RT-opleiding voor de vacature Remedial Teacher;  

 Het bezit van het diploma Master Special Education Needs BSO is een pre; 

 Goede beheersing van het Papiamento (instructietaal); 

 Kennis van en ervaring met moderne didactische hulpmiddelen; 

 Kennis van autisme en ervaring met leerlingen met autisme is een pre; 

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

 Hart voor de leerlingen en het beste in hen naar boven willen halen;  

 Goede didactische kwaliteiten en sterke communicatieve vaardigheden; 

 Een teamspeler zijn en effectief klassenmanagement kunnen toepassen; 

 Affiniteit met het speciaal onderwijs en met de doelgroep “Moeilijk Lerende”; 

 Stressbestendig zijn. 

 

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 32 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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