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VACATURE: 

PROJECTLEIDER AARDRIJKSKUNDEMETHODE 

 CARIBISCH GEBIED (HAVO/VWO) 

De Directeur van de Directie Onderwijs Aruba roept hierbij sollicitanten op voor 
de vacature van Projectleider aardrijkskundemethode Caribisch Gebied. 
 
 

Werkzaamheden 

 
De projectleider draagt er zorg voor dat de Aardrijkskundemethode op tijd, binnen 
het budget en overeenkomstig de overeengekomen kwaliteitseisen opgeleverd 
wordt. De projectleider is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen tijdens 
het ontwikkelproces en zorgt voor: 

 het opleveren van een projectplan (projectaanpak, fasering, rolverdeling, 
specifieke wensen en eisen voor de te ontwikkelen methode); 

 het coördineren van inhoudelijke activiteiten binnen en buiten de 
ontwikkelgroep; 

 het bewaken en bijsturen van de verschillende beheers aspecten (tijd, 
bemensing, budget, informatie en organisatie) gedurende de looptijd van het 
ontwikkeltraject. 

 

Speelruimte 
 
De projectleider: 

 is verantwoording schuldig aan de opdrachtgever (schoolbesturen van de 
ABC-eilanden en Sint Maarten) en de coördinator van de afdeling Curriculum 
Ontwikkeling voor wat betreft de voortgang en kwaliteit van het leermiddel. 

 

Contacten 
 
De projectleider onderhoudt contacten met: 
 
Intern (Aruba): 

 de onderwijskundige coördinator leermiddelenontwikkeling voor wat 
betreft de voortgang van het project; 

 de ontwerper en de onderwijskundige consulent; met betrekking tot de 
inhoud van het inhoudelijk-, didactisch- en vormgevingsontwerp; 

 de redacteur. 
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Extern (Eiland overstijgend): 

 de contactpersonen van de verschillende eilanden; 

 de ontwikkelaars van KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde 
Genootschap) opdat zij de teksten tijdig leveren.  

Functie-eisen: 
 

 Minimaal HBO denk- en werkniveau (Pedagogische/onderwijskundige 
opleiding); 

 Affiniteit met het onderwijs op de ABC en/of BES-eilanden en de Caribische 
context; 

 Ervaring of affiniteit met methode ontwikkeling; 

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het 
Nederlands, Papiamento en Engels; 

 In teamverband kunnen werken; 

 Vaardig met de programma’s Word, Excel en PowerPoint.  

 Minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie. 

Arbeidsvoorwaarden: 
 

 Parttimefunctie (1 dag per week voor een periode van 1 ½ jaar) 

 Secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht Aruba.  

 Bezoldiging conform beslissing dd. 27 januari 2022, min OWD/A3249/20.  
 

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van curriculum vitae, kopie van diploma’s 
dienen vóór 25 maart 2022 te worden gericht aan mevr. drs. A. Proveyer-Groot, 
cc mevr. drs. R. Garcia- Dijkhoff.   
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de afdeling 
Curriculumontwikkeling: mevr. drs. R. Garcia- Dijkhoff, richardina.dijkhoff@ea.aw.  
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