
Schoolleider / conrector
gezocht

Het Schakel College is een kleine 
innovatieve VO school in Aruba 
voor de opleidingen mavo, havo 
en vwo. Alle leerlingen volgen het 
Tweetalig Onderwijsprogramma 
(Nederlands-Engels). De school heeft 
een onderscheidende profilering en 
positionering gericht op tweetalig 
onderwijs in een meertalige 
omgeving. Leerlingen nemen deel 
aan het Arubaanse of Nederlandse 
curriculum. Het Schakel College 
biedt een breed aanbod voortgezet 
onderwijs, waarbij wij onze leerlingen 
een sterke onderwijskundige basis 
(sociaal, cognitief, studievaardigheden) 
meegeven gericht op een succesvolle 
schoolale, betrokken volwassenen die 
hun weg weten te vinden in een snel 
veranderende wereld.

Opdracht
• Je handelt integer, bent voorspelbaar, inspireert 

en stuurt vanuit de visie van de organisatie op de 
lange termijn;

• Je draagt zorg voor de doorontwikkeling van 
de TTO-visie van de school en maakt gerichte 
keuzes voor ontwikkeling van het onderwijs;

• Je versterkt de organisatie vanuit een 
professionele cultuur. In deze cultuur wordt 
vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheid de 
onderwijskundige ontwikkeling een solide basis 
gegeven. Het inrichten van resultaatgerichte 
onderwijsprocessen en borging van de 
kwaliteit van het onderwijs zijn prominente 
aandachtsvelden.

Functie-eisen
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau 

gecombineerd met een schoolleidersopleiding. Een 
eerste graads onderwijsbevoegdheid is een pré;

• Je hebt een toegankelijke en een stevige 
persoonlijkheid;

• Je bent besluitvaardig, leerling- en teamgericht en 
hebt ruime ervaring in een leidinggevende functie 
in het voortgezet onderwijs;

• Je hebt affiniteit/ ervaring met relevante 
beleidsportefeuilles;

• Je hebt ervaring om met het team succesvol 
en planmatig innovatieve veranderingen te 
implementeren. Ervaring met TTO is een pré.

Aanbod
• Aanstelling voor 40 arbeidsuren per week;
• Een contract voor onbepaalde tijd met een 

proeftijd van 2 maanden;
• Salariëring volgens de bezoldigingsregeling 

overheidspersoneel van het land Aruba;
• Aanvullende voorwaarden bij een eventuele 

emigratie worden tijdens de gesprekken 
besproken.

Hebben wij jouw interesse gewekt? 
    Mail dan vóór 31 maart 2023 je motivatie en cv   
    naar mevrouw Inge La Haye-Teunissen, directeur,  
    sollicitatie@schakelaruba.com.

Gewenste startdatum - 1 augustus 2023

Benieuwd naar onze school, neem dan een kijkje op:

college.schakelaruba.com


