
OPEN SOLLICITATIE 

    ALGEMEEN DIRECTEUR SPCOA 

 

De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba (SPCOA) verzorgt funderend en voortgezet 
onderwijs voor ca. 1000 leerlingen op 4 scholen in San Nicolas (2) en Oranjestad (2) en heeft ca. 90 
medewerkers. De SPCOA streeft continu naar een kwalitatief hoogwaardig onderwijs en hanteert de 
Nederlandse taal als instructietaal. 

Functieprofiel: 

De Algemeen Directeur is gedelegeerd door het bestuur van de stichting met de dagelijkse leiding van 
de organisatie. Dit houdt in, het dagelijkse management van de hoofdkantoor en de leiding van de 
schoolorganisatie, waaronder de Graf von Zinzendorf Basis School; de John Wesley College (MAVO) de 
Mon Plaisir Basis school en het Mon Plaisir College (MAVO). 
De Directeur voert het beleid van de stichting uit, zoals vastgesteld door haar Bestuur. Hierin treedt 
hij/zij op als adviseur en onderwijs-technisch, administratief en operationeel steunpunt voor het bestuur 
en de organisatie. 

De werkzaamheden houden onder andere in: 

• Adviseert en ondersteunt het Bestuur in het uitvoeren van de strategische doelen en 
beleidsvoornemens van de Stichting; 

• Leidt het begrotingsproces en houdt toezicht op de uitvoering van de jaarlijkse- en meerjaren 
begrotingen en budgetten; 

• Ondersteunt en begeleidt de onderwijsontwikkeling van de stichting afegestemd op en in het 
kader van aanpassingen aan de technische, maatschappelijke, sociale en economische 
ontwikkelingen in de Arubaanse en internationale gemeenschap; 

• Vertegenwoordigt de Stichting bij zusterorganisaties, de overheid, professionele instellingen, 
bedrijven en stakeholders e.d.; 

• Voert integraal management met betrekking tot onderwijstaken, interne organisatie, 
onderwijskwaliteit, onderhoudsprogramma en investeringsprogramma’s, visie-missie, 
personeelszaken-, financieel en facilitair beheer; 

• Ziet toe op een uitstekende dienstverlening van intern onderling en naar externe organisaties, 
ouders, studenten en geledingen; 

Functievereisten: 

• WO -masters of doctoraal diploma of daaraan gelijkgestelde HBO-plus combinatie, bij voorkeur 
in Onderwijsmanagement of Bedrijfsmanagement; 

• Minimaal 5 jaar ervaring in een top-management positie of leidinggevende functie in een 
voorname organisatie of bedrijf; 



• Belijdend Protestants Christelijke levensovertuiging; 
• Brede kennis en inzicht/interesse in onderwijskundige/academische aangelegenheden, 

ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijsveld en arbeidsmarkt vereisten; 
• Ervaring met financieel en operationeel beheer van een voorname organisatie of bedrijf; 
• Kennis, inzicht en ervaring met personeelsmanagement en toezicht (Supervision) van 

professionele staf; 
• Goed ontwikkelde communicatie- en IT-vaardigheden; 
• Integer en ethische gedragspatroon, ondersteund door positieve referentie van voormalige 

werkgevers en persoonlijke referenties; 
• Goed ontwikkelde schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands, Engels en 

Papiamento is een plus; 

Aanbod:  

De SPCOA biedt een afwisselende en boeiende carrière in een professionele en integere organisatie. De 
abeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de opleiding, ervaring, gewenste persoonlijke vaardigheden en 
mentaliteit. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de Bezoldigingsregeling voor 
ambtenaren en onderwijspersoneel. 

Sollicitatieprocedure: 
Via electronische mail de Curriculum vitae, diploma’s  ID (passpoort) en referenties van voormalige 
werkgevers en huidige functieomschrijving  sturen naar: 

spcoabestuur@gmail.com 

Ter attentie van Randall C.F. Croes, Voorzitter 

Een medisch onderzoek zal en een geschiktheidsassessment kan deel uitmaken van deze 
selectieprocedure. 


