
 

 

VACATURE: 

ONTWIKKELAAR GESCHIEDENIS  

(BAHUL) MAVO 

De directeur van Directie Onderwijs roept hierbij sollicitanten op voor de 
vacature van ontwikkelaar voor het project geschiedenis MAVO.  
 
 

Werkzaamheden  

 
De ontwikkelaar voegt aan de bestaande methode ‘Bahul’ een thema over de 
Status Aparte toe.  
 
De werkzaamheden zullen bestaan uit: 
  
1. Het zich eigen maken van de visie voor het vak geschiedenis en de 

bijbehorende methode Bahul. 
2. Het maken van een inhoudelijk thema- ontwerp over de Status Aparte. 
3. Het uitschrijven van teksten en opdrachten over de Status Aparte in de 

methode Bahul. 
 

Speelruimte 

 
De ontwikkelaar is verantwoording schuldig aan de projectleider en 
onderwijskundig- en inhoudelijke consulent voor wat betreft het ontwikkelen en 
opleveren van het thema- ontwerp en de teksten en opdrachten. 
 

Contacten 

 
De ontwikkelaar onderhoudt contacten met: 

 de projectleider; omtrent de voortgang en de kwaliteit van diens 
werkzaamheden;  

 de onderwijskundige- en inhoudelijke consulent; met betrekking tot de inhoud 
en didactiek van het geschreven thema. 
 

  



 

 

Functie-eisen: 
 

 In het bezit van een tweedegraads diploma Geschiedenis; 

 Affiniteit met het Arubaanse (voortgezet)onderwijs; 

 Affiniteit met het vak/de didactiek van Geschiedenis;  

 In staat zijn om onderzoek en analyses te doen op het gebied van de Status 
Aparte; 

 Ervaring of affiniteit met methode ontwikkeling; 

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

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

Arbeidsvoorwaarden: 
 
Bij oplevering/overleggen van het onderwijs bruikbaar eindproduct zal aan de 
ontwikkelaar een lumpsum-vergoeding per thema worden toegekend, welke 
vooraf schriftelijk conform een dienstverleningsovereenkomst afgesproken zal 
worden. 
 

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van curriculum vitae, kopie van diploma’s 
dienen vóór 1 juni 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 Curriculum Ontwikkeling: mevr. drs. R. Garcia- Dijkhoff, 
richardina.dijkhoff@ea.aw.  
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