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Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba te ’s-Gravenhage, verzorgt onder 
andere de begeleiding en ondersteuning van Arubaanse studenten in Nederland. Dit wordt 
gedaan in nauwe samenwerking met de door de Minister van Onderwijs van Aruba, 
aangestelde mentoren. Het mentorschap is door de regering van Aruba in het leven geroepen 
met het doel om zowel het leven als de studie van de Arubaanse student in Nederland waar 
nodig te ondersteunen alsmede om te adviseren over de mogelijkheden binnen het kader van 
het beleid van de Minister van Onderwijs van Aruba, opdat de gekozen studie met succes wordt 
voltooid.  
 

In het kader hiervan roept de Regering van Aruba sollicitanten op voor de functie van: 
 

Mentor van Arubaanse studenten in Nederland voor de regio’s 
Utrecht 

Den Haag, Delft en Leiden 
Arnhem, Nijmegen en Wageningen 

Groningen en Leeuwarden 
 
 
Functie-eisen: 
 

1. Nederlandse nationaliteit en geboren en/of opgegroeid op Aruba 
2. Beheersing van Papiamento en de Nederlandse taal 
3. De voorkeur gaat uit naar de leeftijdscategorie tussen 35 – 60 jaar 
4. Wonen in de regio waar je te werk wordt gesteld 
5. Minimaal een HBO opleiding of een HBO werk- en denkniveau 
6. Kennis van de interne opleidings- en begeleidingsstructuur van HBO en WO 
7. Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
8. Ervaring in de omvang met studenten in de leeftijdsgroep van 18 – 30 jaar 
9. Kennis van de Arubaanse en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van 

(hoger) onderwijs 
10. Te allen tijde bereikbaar voor studenten 
11. Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren 
12. Stressbestendig 
13. Gezag uitstralen 
14. Bereidheid tot reizen 

 
 
Functieomschrijving: 
 

1. Het ondersteunen, begeleiden en adviseren van de Arubaanse student op alle aspecten 
van het leven en studeren in Nederland voor een succesvolle afronding van de studie 
 

2. Het ondersteunen van de student bij de studievoortgang en bemiddeling bij eventuele  
problemen tussen student en onderwijsinstelling en eventuele andere relevante instanties 
 

3. Kennis nemen van alle relevante informatie afkomstig van het Ministerie van Onderwijs 
te Aruba met daarbij alle nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de aankomende 
studenten 

 
4. Een adviserende taak naar de Coördinator afdeling Onderwijszaken van het Arubahuis 
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5. De benodigde netwerkcontacten te onderhouden voor het faciliteren van de student, 
schooldecanen, studieloopbaanbegeleiders  
 

6. Het ondersteunen van de student bij aankomst in Nederland en het begeleiden en 
stimuleren van de student bij verschillende procedures zoals inschrijving bij de 
gemeente, kennismaking onderwijsinstelling, huisvesting  

 
7. Administratieve taken uit te voeren i.v.m. dossiervorming, het verantwoorden van 

bezoeken d.m.v. contact en bezoekformulieren, en het voeren van correspondentie met 
de student en aankomende student en correspondentie en rapportage aan afdeling 
Onderwijszaken Arubahuis.  

 
 
Rechtspositie: 
 
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten een jaar. De overeenkomst 
wordt aangegaan per 1 september 2018. In de overeenkomst worden de activiteiten geregeld 
die de mentor uitvoert, de beloning die hiertegenover staat en de wijze van rapporteren over de 
werkzaamheden. 
De mentor dient zich te houden aan de bepalingen die behoren bij de overeenkomst 
betreffende mentorschap ten behoeve van de Arubaanse studenten in Nederland. Een mentor 
is contractueel verbonden aan het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in Nederland. Deze 
bepalingen en richtlijnen kunnen te allen tijde door het Kabinet worden gewijzigd.  
 
Selectieprocedure: 
 
Na de voorselectie wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een adviescommissie. Uw 
referenties worden opgevraagd en nagetrokken. De commissie brengt haar advies uit waarna 
een keuze wordt gemaakt.  
 
Reacties: 
 
Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met motivatie annex een recente Curriculum Vitae 
binnen tien dagen na verschijning van deze advertentie. Deze kan worden opgestuurd naar het 
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba ter attentie van: 
 
De Gevolmachtigde Minister van Aruba 
d.t.k.v. Directeur a.i. van het Kabinet dhr. mr. G. Ling 
R.J. Schimmelpennincklaan 1 
2517JN Den Haag 
 
Gaarne een kopie van uw sollicitatiebrief en CV via email te sturen naar info@arubahuis.nl  
 
Nadere informatie kunt u opvragen bij dhr. James van der Linde, coördinator afdeling 
Onderwijszaken email j.vanderlinde@arubahuis.nl  
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