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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.  
 

Onderwijskundig consulent / leermiddelen 

(parttime/fulltime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het onderwijskundig begeleiden van de ontwikkelgroepen opdat de 
educatieve producten voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Zorgdragen voor voldoende capaciteit en kwaliteit van ontwikkelaars. 

 Afstemmen van leermiddelen op leerplannen. 

 Toetsen van leermiddelen aan geldende kwaliteitsnormen. 

 Ondersteuning bieden aan de ontwikkelgroepen. 

 Monitoren van het ontwikkelproces. 
 
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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

Ontwikkelaar Aardrijkskunde (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 voortgezet onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Aardrijkskunde.  
• Goede beheersing van de 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr.Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  
 

  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Culturele en Kunstzinnige Vorming 
(parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 voortgezet onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek CKV.  
• Goede beheersing van de 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

 
  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Engels (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek van Engels als tweede taal.  
• Goede beheersing van het Papiamento, 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

 
  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Geschiedenis (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 voortgezet onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Geschiedenis.  
• Goede beheersing van de 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

 
 
 
  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Individu en Samenleving (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 voortgezet onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Individu en Samenleving.  
• Goede beheersing van de 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

 
  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Nederlands als Vreemde Taal  

(parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 (basis)onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Nederlands als Vreemde Taal.  
• Goede beheersing van het Papiamento 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  
 

  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Papiamento Basisonderwijs 

(parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes die 
leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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). 
• 2e graads diploma Papiamento. 
• Affiniteit met het Arubaanse (basis) onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Papiamento als moedertaal/tweede taal.  
• 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Papiamento Voortgezet (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en overtuigende 
wijze presenteren.  

 
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). 
• 2e graads diploma Papiamento. 
• Affiniteit met het Arubaanse (voortgezet) onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Papiamento als moedertaal/tweede taal.  
• 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Rekenen en Wiskunde (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich in zetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 (basis)onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Rekenen en Wiskunde.  
• 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  
  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Spaans (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 (basis)onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Spaans als tweede taal.  
• Goede beheersing van het Papiamento, de Spaanse 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

 
  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Voorschoolse Educatie (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 de Arubaanse voorschoolse educatie. 
• 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  

  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Ontwikkelaar Wereldoriëntatie/Arte (parttime/fulltime)  
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het schrijven van educatieve teksten en verwerkingsopdrachten vanuit het 
door de ontwerper aangeleverde format. De teksten en opdrachten dienen aan te sluiten 
bij de doelgroep en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitseisen produceren van educatieve producten. 

 Een veilige leer- en werkomgeving bieden, houvast en structuur geven bij de keuzes 
die leerlingen moeten maken en bevorderen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

 Zich inzetten om, met anderen, resultaten te bereiken.  

 Zowel schriftelijk als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren.  

 
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 (basis)onderwijs. 
• Affiniteit met het vak/de didactiek Wereldoriëntatie/Arte.  
• 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  
 
  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Procesbegeleider/ondersteuner leermiddelen en 

leerplanontwikkeling (parttime/fulltime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het procesmatig begeleiden van de ontwikkelgroepen/werkgroepen opdat 
de educatieve producten en leerplannen voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen.  
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Zorgdragen voor voldoende capaciteit en kwaliteit van projectleiders en 
vakgebiedspecialisten. 

 Begeleiden bij alle facetten van het ontwikkelproces. 

 Coachen van projectleiders en vakgebiedspecialisten. 

 Bewaken van de PMW-procedures. 
 
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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  
 

  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Projectleider (parttime/fulltime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het op tijd, binnen het budget, en overeenkomstig de overeengekomen 
kwaliteitseisen opleveren van educatieve producten. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Opleveren van beslisdocumenten. 

 Coördineren van inhoudelijke activiteiten. 

 Bewaken van verschillende beheersaspecten. 
 
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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  
 

  

mailto:curriculum@ea.aw
http://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.  
 

 

Redacteur Nederlands (parttime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het corrigeren van Nederlandse leerteksten op leesbaarheid, grammatica 
en spelling. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitskenmerken produceren van educatieve producten. 

 Het bewaken van de kwaliteit van de teksten en het verbeteren van teksten voor wat 
betreft leesbaarheid, spelling en grammatica. 

 Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen leveren 
aan een gezamenlijk doel. 

 Zowel schriftelijke als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren. 

 
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. 
• Perfecte beheersing van het Nederlands. 
• Goede beheersing van de Papiamentse, Spaanse en Engelse 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 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.  
 

 

Redacteur Papiamento (parttime/fulltime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het corrigeren van de Papiamentse leerteksten op leesbaarheid, 
grammatica en spelling. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitskenmerken produceren van educatieve producten. 

 Het bewaken van de kwaliteit van de teksten en het verbeteren van teksten voor wat 
betreft leesbaarheid, spelling en grammatica. 

 Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen leveren 
aan een gezamenlijk doel. 

 Zowel schriftelijke als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren. 

 
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. 
• 2e graads diploma Papiamento. 
• Goede beheersing van 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 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.  
 

 

Vertaler Papiamento (parttime/fulltime) 
 
Wat houdt het werk in? 
Het gaat om het correct vertalen van Nederlandse leerteksten naar het Papiaments. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Het volgens beschreven kwaliteitskenmerken produceren van educatieve producten. 

 Het bewaken van de kwaliteit van de teksten en het verbeteren van teksten voor wat 
betreft leesbaarheid, spelling en grammatica. 

 Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen leveren 
aan een gezamenlijk doel. 

 Zowel schriftelijke als mondelinge ideeën, meningen en informatie op duidelijke en 
overtuigende wijze presenteren. 

 
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. 
• 2e graads diploma Papiamento. 
• Goede beheersing van 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 Curriculum Ontwikkeling, ter attentie van mevr. Gracy Dijkhoff, Belgiëstraat 2, 
Aruba. Of mail naar curriculum@ea.aw. 
 
Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ea.aw.  
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