
   

   
 

 

 

 

 

 

 
De SEPB heeft een vacature voor een: 

psycholoog of orthopedagoog 
met testbevoegdheid 

 
In deze functie  
- ondersteunt, behandelt, test u leerlingen op leer- en gedragsproblemen t.b.v. het onderwijsleerproces  
- bent u deel van de begeleiding t.b.v. het leerproces van leerlingen op school 
- adviseert en werkt u samen met de medewerkers op de scholen vanuit uw vakgebied 
- onderzoekt en/of test u leerlingen en stelt u handelingsplannen op ter uitvoering door uzelf of u begeleidt leraren bij 
de uitvoering hiervan 
- draagt u bij aan het verder professionaliseren van de EPB-scholen 
- rapporteert u aan de directeur en de unitmanagers (de leiding) van de scholen 
- adviseert u de directie op het gebied van leerlingenzorg en -begeleiding 
- kunt u om advies gevraagd worden of een bijzondere opdracht krijgen van de directeur SEPB t.b.v. het bestuur 
Inclusief deze functie zijn er 2 psychologen (in totaal 1,5 fte) verbonden aan de EPB-scholen.  
 
Uw profiel: 
- u heeft een gedegen vakkennis en enige jaren ervaring als psycholoog 
- u heeft een universitaire opleiding en u bent testbevoegd 
- u beheerst het Papiamento goed en staat stevig in uw schoenen 
- u heeft de Nederlandse nationaliteit 
- u bent goed in onderzoek, kunt helder rapporteren, bent tactvol, deskundig en duidelijk 
- u kunt zelfstandig en in teamverband te werken 
- u wilt direct en ‘hands-on’ uw kennis en deskundigheid toe passen t.b.v. onze leerlingen  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de staffunctionaris P&O/wnd directeur SEPB,  telefoon 
585.7780. Algemene informatie vindt u op onze website www.epbaruba.com. U kunt uw sollicitatiebrief met CV tot 5 
september 2019 richten aan het bestuur van de SEPB, Byronstraat 2-A, Oranjestad, e-mail via sepb@setarnet.aw 
 

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) heeft het beheer en 
management van het Lager Beroepsonderwijs op Aruba onder zich. De 
SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofs-
overtuiging, beroepsvorming en algemene vorming aan te bieden. Tot 
de Stichting behoren twee EPB-scholen, gevestigd te Oranjestad en San 
Nicolas, met in totaal circa 1600 leerlingen. Binnen de SEPB werken 
circa 160 docenten en 30 onderwijsondersteunende medewerkers. 

 


