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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Algemeen Sociale Wetenschappen 
(parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten (vak leerplan) voor 
 het algemeen voortgezet onderwijs. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Commercieel 
nivo 1 en 2 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 1 en 2). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Junior Beautician 
niveau 2 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 2). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van gebruikersbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Assistant food and 
beverage supervisor niveau 3 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 3). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Bouw 
niveau 3 en 4 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 3 en 4). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Elektro 
niveau 3 en 4 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 3 en 4). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Financieel 
administratie niveau 3 en 4 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 3 en 4). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
  



	  
	  
	  

2 maart 2018 | ea.aw	   8 
	  

Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Verzorgende 
niveau 3 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 3). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Supervisor travel, 
leisure and hospitality niveau 4 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 4). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringssbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Beroepsonderwijs-Verpleegkunde 
niveau 4 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 4). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Burgerschap niveau 1 t/m 4 (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten  
 (Kwalificatie-eisen) voor beroepsonderwijs (niveau 1 tot en met 4). 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse beroepsonderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Kunstzinnige vorming- 
Beeldende Vorming (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten voor primair onderwijs 

(kerndoelenwerkdocument) en algemeen voortgezet onderwijs (eindtermen en 
toelichtingsdocument) 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Kunstzinnige vorming-Dans (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten voor primair onderwijs 

(kerndoelenwerkdocument) en algemeen voortgezet onderwijs (eindtermen en 
toelichtingsdocument). 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringssbijeenkomsten. 
                  
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Engels (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten (Kerndoelen, 

kerndoelenwerkdocument, vak leerplan en kwalificatie-eisen) voor primair 
onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en basiseducatie. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Individu en Samenleving (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten (eindtermen en 

toelichtingsdocument) voor algemeen voortgezet onderwijs. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (1de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Digitale Vaardigheden (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(Kerndoelenwerkdocument, eindtermen en kwalificatie-eisen) voor primair 
onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en basiseducatie. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Kennis van het Geestelijk Leven 
(parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten (vak leerplan) voor 

algemeen voortgezet onderwijs. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Lichamelijke Opvoeding (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten (eindtermen en vak 

leerplan) voor algemeen voortgezet onderwijs. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads/ 1ste graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Loopbaan Oriëntatie (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten (eindtermen en 

Kwalificatie-eisen) voor algemeen voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs 
van niveau 1 tot en met 4. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Mens en Maatschappij (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(Kerndoelenwerkdocument) voor primair onderwijs. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Movecion y Salud (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Ontwerpen van leermiddelen 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(kerndoelenwerkdocument) voor primair onderwijs. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Kunstzinnige vorming-Muziek (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(Kerndoelenwerkdocument, eindtermen) voor primair onderwijs en algemeen 
voortgezet onderwijs. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Natuur en Techniek (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(Kerndoelenwerkdocument, vak leerplan) voor primair onderwijs en algemeen 
voortgezet onderwijs. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent / Ontwerper Nederlands 
(parttime/fulltime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Ontwerpen van leermiddelen voor primair onderwijs 
• Inhoudelijke check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten (Eindtermen, 

kwalificatie-eisen) voor algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en 
basiseducatie. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO/WO werk en denkniveau (2de en 1ste graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Papiamento (parttime/fulltime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(Kerndoelenwerkdocument, eindtermen, toelichtingsdocument, kwalificatie-eisen) 
voor primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en 
basiseducatie. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• 2de graads/ 1ste graads Papiamento 
• HBO werk en denkniveau (pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Persoonlijke Vorming (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(Kerndoelenwerkdocument, vak leerplan) voor het primair onderwijs en algemeen 
voortgezet onderwijs. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van gebruikersbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Rekenen en Wiskunde (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten (Vak leerplan en 

Kwalificatie-eisen) voor algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en 
basiseducatie. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Spaans (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(Kerndoelenwerkdocument, eindtermen, kwalificatie-eisen) voor primair onderwijs, 
algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en basiseducatie. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Kunstzinnige vorming-Theater (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(Kerndoelenwerkdocument, eindtermen en toelichtingsdocument) voor primair 
onderwijs en algemeen voortgezet onderwijs. 

• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Vakoverstijgende Vaardigheden 
(parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten 

(kerndoelenwerkdocument) voor primair onderwijs. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakconsulent Voorschoolse Educatie (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Mede ontwikkelen en reviseren van programmadocumenten voor voorschoolse 

educatie. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakgebied specialist Taal en Communicatie 
(parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Coördineren en begeleiden van de activiteiten bij ontwikkelen en reviseren van 

programmadocumenten (kerndoelenwerkdocument, eindtermen en  kwalificatie 
eisen) voor alle schooltypen. 

• Bewaken van de doorlopende leerlijn van taal en communicatie. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van valideringsbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2 de graads /1ste graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 
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Over de afdeling Curriculumontwikkeling 
De afdeling curriculumontwikkeling is een professionele dienstverlenende afdeling 
van de Directie Onderwijs. De primaire taak van de afdeling betreft de 
ondersteuning en uitvoering van het overheidsbeleid door de realisering van 
eindtermen/leerplannen en de benodigde leermiddelen.  
 
 
Vakgebied specialist/ ontwerper Arte (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het mede ontwikkelen/reviseren van leerplannen opdat deze voldoen aan 
de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 
• Ontwerpen van leermiddelen voor het primair onderwijs. 
• Inhoudelijk check van de leermiddelen gezien de programmadocumenten. 
• Coördineren en begeleiden van de activiteiten bij ontwikkelen en reviseren van 

programmadocumenten (kerndoelenwerkdocumenten, eindtermen) voor primair 
onderwijs en algemeen voortgezet onderwijs. 

• Bewaken van de doorlopende leerlijn van arte. 
• Curriculaire advies geven bij het implementeren van de programmadocumenten. 
• Mede organiseren van gebruikersbijeenkomsten. 
 
Wat bieden wij u? 
• Workshops en trainingen. 
• Een uitdagende functie die sterk werkgroep gericht is. 
• Bezoldiging conform schaal voor onderwijspersoneel. 
 
Deze functie vereist van u: 
• HBO werk en denkniveau (2de graads/ 1ste graads pedagogische opleiding). 
• Affiniteit met het Arubaanse onderwijs. 
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal. 
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Ruime ervaring met Word. 

 
Zijn dit uw kwaliteiten? 
• Kritisch en analytisch. 
• Stressbestendig. 
• Accuraat. 
 
Stuur dan snel uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 28 maart 2018 naar: 
Afdeling Curriculumontwikkeling, ter attentie van Gracy Dijkhoff, Belgiestraat 2, Aruba. 
Of mail naar curriculum@ea.aw 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw. 


