
Voor onze twee scholen voor funderend onderwijs en onze
school voor speciaal funderend onderwijs; de Marnix school, de
dr. Albert Schweitzer school en de Divi Divi LOM school zoeken
wij voor diverse groepen:

leerkrachten (S)FO

Voor onze scholen voor voortgezet onderwijs, dr. Albert
Schweitzer HAVO-VWO, Marnix College VSBO (locatie Rio
Canario en locatie Cas Cora) en dr. Albert Schweitzer College
VSBO zoeken wij:

1e en 2e graads docenten

voor onder meer de volgende vakken:

Ook zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:
• Schoolverzorger (conciërge) 
• Technisch onderwijsassistent (TOA)
• Schooladministratie medewerker

PROFIEL
Je bent een bevoegd en je herkent jezelf in het onderstaande:
• De leerling staat voor jou centraal
• Je bent vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch sterk, je 

bent een teamspeler, positief, gedreven en enthousiast
• Je  bent vaardig in de Nederlandse taal en bij voorkeur ook 

in het Papiamentu (of je bent bereid je hierin te 
ontwikkelen)

• Je hebt een protestants-christelijke levensovertuiging of je 
bent christelijk meelevend en kunt je vinden in onze 
normen en waarden

• Ervaring met tweetalig onderwijs (TTO) in het VO of de 
wens je daarin te ontwikkelen is een pré

• Je bent beschikbaar vanaf augustus 2021

WAT WIJ BIEDEN
De VPCO is een bloeiende protestants-christelijke
schoolorganisatie op Curaçao. Wij verzorgen met meer dan
250 collega’s het onderwijs voor zo’n 3500 leerlingen. Wij zijn
in beweging en nemen initiatief. Wij streven continu naar
kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Bij ons staan niet alleen de
leerlingen centraal maar ook de medewerkers zijn bij ons
belangrijk. Er is ruimte voor ontwikkeling, wij zetten ons voor

VACATURES in het ONDERWIJS!
De VPCO zoekt jou!

INFORMATIE      

Raadpleeg www.vpco.org voor meer informatie over werken bij de VPCO, over onze organisatie en scholen of neem contact

op met HR Manager Jocie Thijssen-Peterson via telefoonnummer (+5999) 737-8440. Bezoek ook onze Facebook pagina’s voor

een impressie van onze scholen. Je motivatiebrief en cv ontvangen wij graag via hr@vpco.org. Alle sollicitaties worden strikt

vertrouwelijk behandeld.

je in en wij moedigen initiatief en
ideeën aan. Je komt in een
uitdagende functie waarin je met
gedreven mensen werkt in een cultureel
diverse organisatie. Het direct
aanbieden van een vast contract
behoort tot de mogelijkheden. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de
nationale regelingen.

• Aardrijkskunde
• (Bedrijfs)economie
• Biologie
• Cultureel Artistieke 

Vorming 
• Engels
• Godsdienst (Protestants 

Christelijk)
• Hospitality (keuken)
• Lichamelijke Opvoeding 
• Mens & Maatschappij

• Motorvoertuigentechniek
• Natuurkunde 
• Nederlands 
• Papiamentu
• Scheikunde
• Spaans
• Techniek (algemeen en 

installectro)
• Wiskunde
• Zorg & Welzijn

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) is in ontwikkeling en groeit. Enkele van onze onderwijzers zullen
aan het eind van het schooljaar met (vervroegd) pensioen gaan en een enkeling (r)emigreert naar het buitenland. Om deze
reden zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die onderdeel willen worden van ons team.


