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en Duurzame Ontwikkeling 

 
 
 

REGERING VAN ARUBA 
 

 

De Dienst Publieke Scholen is een overheidsdienst met schoolbestuurlijke taken voor de openbare scholen, waaronder Colegio San Nicolas. Colegio San 

Nicolas telt ruim 700 leerlingen die verdeeld zijn over Ciclo Basico, Ciclo Avansa, HAVO 4/5 en HAVO langtraject. De school werkt hard aan een vastgestelde 

koers voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de schoolorganisatie staat hoog in het vaandel. 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling roept, als bevoegd gezag van de openbare scholen, sollicitanten op voor de vacature 

van: 

 

             RECTOR 
 

De Dienst Publieke Scholen zoekt een enthousiaste, onderwijskundig sterke en besluitvaardige rector met ervaring in een directiefunctie. Als boegbeeld van 

de school krijgt de rector voor de komende periode de volgende belangrijke opdrachten mee: 

 Het leiding geven aan Colegio San Nicolas; 

 Het vertalen van de strategie van het bevoegd gezag naar de onderwijsstrategie en het onderwijsbeleid; 

 Het vertalen van de onderwijsstrategie en onderwijsbeleid naar een concrete onderwijsprogrammering; 

 Het vaststellen van richtinggevende (meerjaren)plannen en taakstellingen voor de uitvoering van onderwijskundig beleid;  

 Het initiëren en stimuleren van vernieuwing en innovatie in het onderwijsbeleid; 

 Het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid, mede op basis van door analyse verkregen inzicht in de 

resultaten van studenten en de daarbij behorende onderwijsvraag van de doelgroep van Colegio San Nicolas; 

 Het adviseren van het bevoegd gezag/bestuur over het scheppen van de nodige randvoorwaarden. 

 Het versterken van de professionele cultuur, feedback geven en aanspreken. Het open en transparant communiceren en delen van kennis en 

informatie; 

 Het flexibel in blijven spelen op de eisen die het snel veranderende onderwijsveld aan scholen stelt; 

 Het benadrukken en vieren van successen. 

 Het zorgdragen van de bedrijfsvoering. 

 

 

Persoonskenmerken en competenties 
De rector is in staat om (moeilijke) beslissingen in het belang van het onderwijs te nemen, mensen te boeien en aan te spreken door een stijl van werken die 

zowel verbindend als besluitvaardig is. De rector is in staat te luisteren naar de verschillende geledingen in de school en weet diverse groepen met elkaar te 

verbinden. De rector is innovatief, stelt zich flexibel op, is ondernemend, stimuleert kwaliteitsverbeteringen, is het boegbeeld van de school en beweegt zich 

actief in de maatschappelijke omgeving van de school, zoals onderwijs, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

 

Functie-eisen 
 Bij voorkeur een academische opleiding en een eerstegraads lesbevoegdheid; 

 Meer dan 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie in het onderwijs; 

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Inzicht op innovatieve praktijken (verbeteringen, veranderingen en vernieuwingen) gerelateerd aan de onderwijsinrichting en ontwikkelingen 

rondom innovatie binnen het onderwijslandschap op Aruba en regio; 

 Werkervaring in het voortgezet onderwijs; 

 Kennis van, ervaring met en een heldere visie op het gebied van onderwijs; 

 Kennis van en ervaring met kwaliteitszorg; 

 Stevige integere persoonlijkheid. Onderwijskundig leider, een verbinder, heeft oog voor kwaliteit en durft besluiten te nemen; 

 Kennis en aantoonbare ervaring met personeelsbeleid en financieel beleid. 

Aangeboden wordt: 

 Een uitdagende en positieve organisatie, die open staat voor creativiteit en vernieuwing;  

 Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het Landsbesluit bezoldiging onderwijspersoneel en de Landsverordening materieel 

ambtenarenrecht;  

 Volledige betrekking van 27 lesuur;  

 Benoeming in hetzij tijdelijke of vaste dienst per 1 augustus 2021; 

 Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 

 

 

Uw sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae en scans van (gewaarmerkte) diploma’s kan binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie 

worden gericht aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, d.t.k.v. mevr. Marilyn Ellis, MBA, Hoofd Dienst Publieke Scholen 

a.i., per mail aan sollicitatie@dps.aw  

Sluiting reactietermijn: 1 april 2021. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dienst Publieke Scholen, J.F.K. Education Center, Stadionweg 

37, Oranjestad, telefoon 280-0800.  
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