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De Inspectie Onderwijs heeft in algemene zin tot taak:
1. het – op objectieve en onafhankelijke wijze – toetsen van het onderwijs op Curaçao aan
de wettelijk vastgestelde kwaliteitskenmerken;
2. het bevorderen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs;
3. het aandragen van aandachtspunten voor beleid aan de minister van Onderwijs.
De Overheid is op zoek naar twee geschikte kandidaten voor de functie van:

Inspecteur
Integer, besluitvaardig, zelfstandig, resultaatgericht, discreet, conceptueel & analytisch
vermogen
Tot de kerntaken van Inspectie behoren ondermeer:
− Het verrichten van periodiek inspectieonderzoek naar kwaliteit;
− Het naleven van de wettelijke voorschriften en kwaliteitsvoorschriften door de scholen op
basis van professionele beoordelingsstandaarden;
− Het evalueren van de onderwijsinstellingen op naleving van wettelijk vastgestelde
kwaliteitskenmerken;
− Het bewaken en evalueren van de kwaliteit van afsluitende toetsen en examens;
− Het verzamelen en analyseren van gegevens en deze schriftelijk rapporteren aan
belanghebbenden
Kennis en Vaardigheden
− Brede en gespecialiseerde kennis van het onderwijsstelsel, -methodieken, vernieuwingstechnieken en –management;
− Kennis van recente (inter)nationale ontwikkelingen op onderwijsgebied;
− Vaardig in toepassen van onderzoeksmethoden en uitvoeren van inspectieonderzoeken;
− Vaardig in (probleem)analyse, rapporteren en (beleids)adviseren;
− Vaardig in sociaal communiceren en in onderhandelen;
− Vaardig in het formuleren van en vormgeven aan oplossingsstrategieën en modellen;
− Vaardig in het uitdagen en verdedigen van beleid en beleidsvoornemens zoals vervat in
ontwerplandsverordeningen.
Profiel: Werk- en denkniveau : WO, Opleiding : Voltooide academische opleiding en een
docentenbevoegdheid, Werkervaring: Minimaal 5 jaar als docent(e) in het
FO/SO/VSO/VO/HO/SBO.
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en herkent u zich in deze functie dan nodigen wij u uit
om te solliciteren. Uw motivatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae, dient u binnen twee
weken vanaf bekendmaking van deze advertentie te richten aan Mw. drs. R. Martina-Bitorina,
Inspecteur Generaal te Bon Bini Business Center Schottegatweg Oost no. 10 Unit 4-7 of per email igonderwijscuracao@gmail.com. onder vermelding van vacature voor Inspecteur.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mw. R. Martina-Bitorina van de
Inspectie Onderwijs telefoonnummer 4343-721. Een “assessment” zal deel uitmaken van deze
sollicitatieprocedure.
Mevr. dr. M. Esprit-Maduro
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

