
   
 
 
De Minister van Onderwijs en Gezin, als bevoegd gezag van het openbaar onderwijs, roept 
sollicitanten op per 1 augustus 2017 voor de vacature van:  
 

Directeur Professionalisering IPA (Instituto Pedagogico Arubano)  
 
Het IPA (Instituto Pedagogico Arubano) is een instelling op Aruba voor Hoger Beroepsonderwijs 
(HBO), die opleidt voor het beroep van leerkracht aan het kleuter-, basis-, en voortgezet 
onderwijs.  
 
Het IPA heeft 3 kerntaken; namelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. 
Deze 3 taken zijn sturend voor het beleid, de organisatie en de opleidingen. Het IPA biedt 
verschillende Bacheloropleidingen, een Masteropleiding en deskundigheidsbevordering voor 
zittende leerkrachten. Het centrum voor onderzoek en ontwikkeling doet onderzoek naar 
belangrijke onderwijs- en maatschappelijke vraagstukken.  
 
De IPA-directie wordt gevormd door de algemeen directeur, directeur Initiële Opleidingen en 
directeur Professionalisering. De leden van het managementteam hebben specifieke 
verantwoordelijkheden op organisatorisch en/of onderwijskundig gebied.  
De directeur Professionalisering is eindverantwoordelijk voor het nationaal beleid 
professionalisering van de onderwijssector op Aruba (van primair t/m hoger onderwijs). De 
afdeling waar de directeur Professionalisering leiding aan geeft is verantwoordelijk voor de 
volgende nascholingstrajecten: 

- Opleidingen voor zittende leerkrachten, schoolleiders, andere onderwijs professionals 
- Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 
- Trainingen, cursussen, workshops en lezingen 
- Regionale/ internationale Blended opleidingstrajecten  
 

Van de sollicitant wordt verwacht dat hij/zij:  

 in het bezit is van een 1e graad onderwijsbevoegdheid en/of een masteropleiding in de 
educatieve of sociale wetenschappen;  

 tenminste 5 jaar werkervaring heeft in het onderwijs;  

 over een academisch werk- en denkniveau beschikt en ervaring heeft met het aansturen 
van professionals;  

 de nationale en institutionele strategie vertaalt naar het (onderwijskundig) beleid;  

 het beleid voorbereidt, ontwikkelt, implementeert en evalueert mede op basis van door 
analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de scholen en relevante instanties;  

 ervaring heeft met het plannen en beheersen van complexe processen;  

 inzicht heeft in het onderwijsveld en de beroepspraktijk;  



   
 
 

 ruime kennis van en inzicht heeft in de actuele Arubaanse onderwijskundige 
ontwikkelingen;  

 een positieve instelling heeft ten aanzien van onderwijsvernieuwingen;  

 kennis en inzicht heeft in onderwijsinnovatie en innovatiestrategieën;  

 bekend is met verschillende modellen van coaching en training on the job 

 resultaatgericht, analytisch, communicatief vaardig is en beschikt over relativerend 
vermogen;  

 de Nederlandse nationaliteit heeft;  

 de Papiamentse en Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift.  
 
De bezoldiging: Conform de Bezoldigingsregeling Onderwijspersoneel. Secundaire 
arbeidsvoorwaarden conform de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht en Regeling 
Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren.  
 
Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae en kopieën van diploma’s, kunnen binnen 2 weken 
na publicatie worden gericht aan de Minister van Onderwijs en Gezin, d.t.k.v. Hoofd Dienst 
Publieke Scholen, dhr. W.A. Kock, Cumana 69, Oranjestad, en tevens per mail naar 
info@dps.aw  en c.c  info@ipaaruba.com t.a.v. de directeur IPA, drs. Marilyn Richardson 
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