
 

ST. MAARTEN 

Ministerie Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 

Dienst Examens 
 
De overheid van Sint Maarten is op zoek naar een professional die een actieve bijdrage wil leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de Dienst Examens. De Dienst Examens is opzoek naar een: 
 

Hoofdmedewerker 
Organisatie: 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Ministerie Onderwijs, Cultuur Jeugd en Sport bij de Dienst 
Examens. De Dienst Examens is verantwoordelijk voor de diverse examens van de scholen binnen het Land Sint 
Maarten. Zowel de kwaliteit, inhoud, vertaling als de distributie vallen onder haar verantwoordelijkheid. Uiteraard 
werkt de Dienst Examens nauw samen met de andere afdelingen en diensten binnen het Ministerie. 
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

- Het voeren van overleg met zowel interne als externe contacten;  
- Projectmatig werken en het ontwikkelen en implementeren van examens;  
- Draagt bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak;    
- Voert overleg, maakt berekeningen en toetst regelingen, procedures e.d. op gebruikersvriendelijkheid, 

efficiency, consistentie, (juridische) correctheid en op de mate van acceptatie door gebruikers; 
- Verricht (statistische) onderzoeken en draagt bij aan het ontwikkelen van (reken) modellen; 
- Het beheren van de financiële administratie (bijdragen aan budgetbewaking en het opstellen van 

begrotingen en de meerjarenraming); 
- Werken met wet- en regelgeving, landsbesluiten en beleidsplannen met betrekking tot Onderwijs 

(Examens); 
- Bewaakt de voortgang van de beleidsmatige werkzaamheden binnen de projecten, van de verschillende 

(in- en externe) overleg- en besluitvormingscircuits, signaleert dreigende knelpunten en verzorgt de 
algemene voortgangsinformatie terzake; 

- Adviseert over juridische vraagstukken (zoals bezwaar en beroepszaken bij onder meer 
vergunningverlening) en schakelt bij complexe vraagstukken anderen in; 

- Diverse adhoc werkzaamheden op te pakken al naar belang van de dienst en/of het Ministerie hier om 
vraagt. 

 
Welke eigenschappen bezit de juiste kandidaat: 

- Een afgeronde HBO opleiding; 
- Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (woord en geschrift); 
- Affiniteit met onderwijs en kennis van het onderwijssysteem van Sint Maarten (pre); 
- Gezien het relatief kleine team is een klantgerichte houding en zelfredzaamheid van groot belang; 
- Kennis van het Officepakket en dan met name Excel wordt vereist en ervaring met het onderwijssysteem 

van Sint Maarten is een grote pre; 
- Ervaringen in het Funderend Onderwijs en Secundair Beroeps Onderwijs; 
- Kennis van CXC- en landsexamens en de onderwijswetgeving; 
- Een flexibele opstelling met betrekking tot deadlines;  
- Een teamplayer met gevoel voor humor. 

 
Salaris: 
Afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau varieert het salaris tussen minimum NAf. 3.751,00 en maximaal 
NAf. 7.627,00. 
 
Informatie: 
U kunt voor meer informatie contact opnemen met mevrouw Drs. Yvette J. C. Halley, Diensthoofd Examens via email 
adres: Yvette.Halley@sintmaartengov.org  
 
Sollicitatie: 
Mocht u, na het lezen van deze vacature enthousiast zijn, dan kunt u, uw digitale sollicitatie voorzien van een 

motivatiebrief en een curriculum vitae, tot en met vrijdag 14 oktober 2022 sturen aan careers@sintmaartengov.org 

Wij verzoeken u, uw naam en de functienaam in de onderwerp regel te vermelden. Een eventueel sollicitatiegesprek 

zal in oktober plaatsvinden. 
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