
 
 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, als bevoegd gezag van de Dienst 
Publieke Scholen roept sollicitanten op voor de functie van:  

 

   Algemeen directeur  Colegio Educacion Profesional Intermedio (EPI) 
 

 
Het Colegio EPI verzorgt middelbare beroepsopleidingen en bestaat uit 4 units: Techniek, Economie, 
Hospitality en Toerisme en Dienstverlening en Gezondheidszorg. Het Colegio EPI is zowel verantwoordelijk
voor het verzorgen van B.O.L– en B.B.L. Opleidingen en opleidingen in het kader van “life long learning”, 
als voor maatwerktrajecten. 
 

Functie profiel  
Het voorgaande leidt tot het volgende functieprofiel: 

 
Kennis en ervaring.  

De directeur heeft 

 een academisch werk- en denkniveau en in het bezit van tenminste een tweedegraads 
lesbevoegdheid; 

 leservaring; 

 leidinggevende ervaring in het onderwijs;(ervaring in het bedrijfsleven is een pré) 

 affiniteit met en kennis van de doelgroepen; 

 kennis van actuele zorgstructuren die bij de doelgroep horen; 

 inzicht in en ervaring met onderwijsontwikkelingsprocessen en de daarbij behorende structuur- en 
cultuurveranderingen en strategische besluitvormingsprocessen; 

 kennis van en ervaring met de portefeuilles onderwijs, financiën, huisvesting en HRM; 

 aandacht voor personeel en hun individuele kwaliteiten.  

Competenties.  

De directeur is een bevlogen teamplayer en bruggenbouwer en heeft aantoonbaar 
vermogen tot 

 creatief denken, buiten kaders denken, strategisch opereren en tactisch handelen. Wij verwachten 
van de nieuwe directeur dat hij/zij een inspirerende en gedreven persoonlijkheid is met een heldere 
visie; 

 besluitvaardig, integer, betrokken en zichtbaar in school; 

 resultaatgericht en samenbindend leidinggeven met relativerend vermogen en met gevoel voor 
humor; 



 binnen de afspraken ruimte geven aan andere leden van de schoolleiding en docenten tot  het 
invullen van voorgenomen beleid; 

 sterke communicatieve eigenschappen/vaardigheden, zowel intern als extern georiënteerd.  

 

Functie eisen 

De ideale kandidaat beschikt over: 

 passie voor en visie op onderwijs, innovatie en inhoudelijke expertise over vraagstukken en 
ontwikkelingen in het MBO onderwijs; 

 visie op de maatschappelijke betekenis van beroepsgericht onderwijs in de samenleving; 

 een academisch werk- en denkniveau; 

 een focus op hoofdlijnen en is in staat om de juiste vragen te stellen. Heeft ervaring in 
projectmatig werken en procesmatig denken; 

 een stijl van leidinggeven die past bij leidinggeven aan professionals, ruimte gevend en 
enthousiasmerend. Heeft het vermogen om mensen te motiveren en te ontwikkelen; 

 een sterke persoonlijkheid met natuurlijk overwicht die de school kan representeren naar omgeving 
en stakeholders; 

 besluitvaardigheid, daadkracht en uitstekende communicatieve vaardigheden. Helder in keuzes en 
duidelijk in het onderbouwen van gemaakte keuzes.  

 
 
De bezoldiging en secundaire arbeidsvoorwaarden: 
Conform het Landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel en de Landsverordening materieel ambtenaren 
recht. 
 
 
Informatie:  
Voor verdere informatie m.b.t. bovenstaande vacature kunt u zich richten tot de Interim directeur van de 
Dienst Publieke Scholen, mevr. drs. Nora Eleonora, tel. (297) 5212300. 
 
 
Interesse: 
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae en kopieën van diploma's, kunt u binnen 
14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te weten uiterlijk 28 mei 2018, richten aan: Het 
bevoegd gezag, de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling d.t.k.v. Interim 
directeur Dienst Publieke Scholen, mevr. drs. Nora Eleonora, Cumana 69, Oranjestad, per mail aan 
nora.eleonora@dps.aw  
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