
 

ST. MAARTEN 

Ministerie van 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 op zoek naar een: 

 

Onderzoeksmedewerker 
Organisatie: 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Ministerie van 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 valt 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 analyseren van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot de werkzaamheden van de 

Dienst Examens; 

- Het doen van (literatuur) onderzoek naar verbetermogelijkheden binnen het beleidsveld; 
- Het geven van presentaties en trainingen aan docenten; 

- Het ontwikkelen van projectplannen, stellen van prioriteiten en het zorgdragen voor relevante 

besluitvormingsdocumenten; 

- Het deelnemen aan diverse overleggen met andere departementen, eilanden en vertegenwoordigers van 

stakeholders ter voorbereiding op beleidswijzigingen; 
- Het oppakken van diverse adhoc werkzaamheden, al naar gelang de dienst en/of het Ministerie hier om 

vraagt. 

 
Een geschikte kandidaat heeft: 

 

- 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); 

- Kennis van of ervaring met het Funderend Onderwijs en het Secundair Beroeps Onderwijs; 
- Zich gespecialiseerd in wetgeving en kennis van, met betrekking tot het onderwerp, geldende regelingen 

en procedures; 

- Gezien het relatief kleine team is een klantgerichte houding en zelfredzaamheid van groot belang; 

- Kennis van het Officepakket en dan met name Excel is een must en ervaring met het onderwijssysteem 

van Sint Maarten is een grote pre. 
 
 

Informatie: 
Op de website http://pnosxm.sharepoint.com treft u de volledige functiebeschrijving aan. U kunt voor meer 

informatie ook 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 21 juni 2019 sturen aan careers@sintmaartengov.org. Wij 

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

zal begin augustus plaatsvinden. 
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