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VACATURE INTERNATIONALE LEERWERKGEMEENSCHAP ARUBA 
 
Organisatie 

Naam:  Colegio San Nicolas 

Adres:  Wegkustbaterij 7A 

Plaats: San Nicolas, Aruba 

Telefoonnummer: 00297 584 6800 

Contactpersoon:  Hubert Goedgedrag (directeur) csnaruba@gmail.com 

Voertaal: Nederlands 

 

Profiel: Jeugd 

 

Omschrijving van de organisatie 

Colegio San Nicolas is een openbare school op Aruba die algemeen secundair onderwijs aanbiedt, 

volgens het Nederlandse onderwijssysteem op Havo en Vwo niveau. Colegio San Nicolas is een 

school, die zo dicht mogelijk bij haar leerlingen wil staan en hun slaagkansen wil maximaliseren. 

Samenwerking met het volledige team van de school ten behoeve van dit ene doel, staat centraal.  

De instructietaal op school is het Nederlands. Echter spreken veel leerlingen op Aruba thuis een 

andere taal (vnl Engels en Papiamento).  

Wij staan voor goed onderwijs en dient gegeven te worden in een overzichtelijke omgeving door 

vakbekwame docenten die hun leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden moeten zien bij te 

brengen. Via diverse werkvormen wordt uitdagend onderwijs gegeven dat de leerling stimuleert tot 

actieve deelname.  

Bij problemen die het leer- en persoonlijke ontwikkelingsproces verstoren, kan de leerling een beroep 

doen op begeleiding vanuit het schoolmaatschappelijk werk.  

Dit kan te maken hebben met echtscheiding van de ouders, communicatieproblemen met de ouders, 

een laag zelfbeeld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, problemen in het leggen van 

contacten, geen motivatie, seksuele en/of identiteitcrisis en te zware belasting van studenten vanuit 

hun thuissituatie. Op al deze gebieden fungeert de maatschappelijk werker als een 

vertrouwenspersoon voor de leerlingen en begeleidt zij de leerlingen op psychisch en sociaal-

emotioneel gebied. 

 

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap  

Je bent onderdeel van een leernetwerk van studenten die in verschillende organisaties op 

Aruba werkzaam zijn. Op afstand word je begeleid door de LWG docent, o.a. via Skype en mail 

contact, na kennismakings- en oriëntatiebijeenkomsten in Rotterdam voor de zomervakantie. 

 

Profiel van de student 

Studenten die assertief en proactief zijn, niet bang zijn om de handen vuil te maken, willen reizen en 

leven in het buitenland. Je vindt het een uitdaging om in een andere samenleving stage te lopen. 

Aangezien de meeste leerlingen op Aruba thuis een ander taal spreken is het aan te raden om in ieder 

geval de basiskennis van Papiomento te verwerven. 

 

Aantal stageplaatsen: 2 

Stagevergoeding: Nee 
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Sollicitatieprocedure: 

Door middel van een sollicitatie/motivatiebrief met CV voor 28 februari te sturen naar de 

contactpersoon van de instelling en een CC naar Yvonne Dievendaal. Stem dit eerst af met de 

onderstaande contactpersonen van school. 

 

Contactpersoon Hogeschool Rotterdam 

Yvonne Dievendaal 

LWG docent 

y.l.dievendaal@hr.nl   

Het handigste is mij via mail te contacten. 
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