
 

SINT MAARTEN 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 

 
De zelfstandig functionerende Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (OCJS), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, 
Jeugd en Sport, is op zoek naar een ervaren en professionele aanvoerder om de volgende functie in te vullen:  

 

 Senior Hoofdinspecteur Onderwijs 
 
De algemene doelstellingen van de Inspectiedienst OCJS zijn: 

• Het op efficiënte en effectieve wijze toezicht (controle en inspectie) houden op de uitvoering van wet- en regelgeving en van het beleid op het 
gebied van onderwijs, cultuur, jeugd en sport;  

• Het bevorderen van, en het erop toezien dat het onderwijs, de jeugdzorg en sport en het behouden en restaureren van cultuur op St. Maarten 
wordt verricht in overeenstemming met internationaal erkende normen en regelgeving; 

 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit de volgende taken: 

• Ondersteuning en coaching van medewerkers bij de dagelijkse vakinhoudelijke uitvoering van de werkzaamheden; 

• Ontwikkeling en implementatie van dienst- en Ministerie breed beleid al dan niet in samenwerking met uiteenlopende stakeholders; 

• Aangiftes bij opsporingsmedewerkers voor het opmaken van proces-verbaal bij overtreding van wettelijke voorschriften; 

• Bespreken van onderzoeksresultaten en advisering over op te leggen maatregelen aan de onderzochte instanties; 

• Het ontwikkelen van protocollen en toezichtmethodieken inclusief het uittesten en overdragen aan de teamleden; 

• Het bijhouden van literatuur, trends en ontwikkelingen in het vakgebied; 

• De Senior Hoofdinspecteur Onderwijs legt verantwoording af aan het Diensthoofd Inspectie OCJS voor wat betreft de kwaliteit van het 
integraal toezicht in complexe situaties, het administratief toezicht en de bruikbaarheid van beleidsadviezen. 

 
Functie eisen, kennis en vaardigheden: 

• Een relevante opleiding op academisch niveau en academisch werk- en denkniveau;  

• Ruime werkervaring in een soort gelijke functie; 

• Aantoonbare coachende capaciteiten, initiatiefrijk en resultaatgericht; 

• Brede of gespecialiseerde kennis van het beleids- en uitvoeringsterrein van de dienst en het Onderwijssysteem van Sint Maarten; 

• Zowel kennis van en ervaring met het Funderend- als het Voortgezet Onderwijssysteem;  

• Kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid;  

• In staat tot het onderhouden en uitbouwen van contacten met diverse stakeholders zoals schoolbesturen, schooldirecties en diverse 
departementen; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 

Arbeidsvoorwaarden: 
Het salaris horende bij deze functie is afhankelijk van uw opleiding en uw werkervaring en ligt tussen minimaal NAf. 5.092,00 en maximaal NAf. 
9.821,00. Indien woonachtig in het buitenland zullen de overtochtkosten conform vigerend beleid worden vergoed. 
 
Solliciteren: 
U kunt uw sollicitatie digitaal sturen naar careers@sintmaartengov.org, gericht aan Mw. D. Illis-Laurence, en met vermelding van de functienaam in 
het onderwerp-veld van uw mail. Sluitingsdatum voor sollicitaties is 25 september 2020. 
 

 
Voor meer informatie kun jij terecht op onze website  

http://www.sintmaartengov.org/government/Pages/Employment.aspx 
of kunt u contact opnemen met Mw. Dorothee Illis-Laurence, Diensthoofd Inspectie OCJS (Dorothee.Illis-

Laurence@sintmaartengov.org) 
 
 

Ben jij de juiste kandidaat voor deze functie, stuur dan uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk vóór 25 september 2020 
naar careers@sintmaartengov.org  
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