
VZW Sint-Jozefscollege Aarschot werft aan voor indiensttreding op 

01-09-2018: campusdirecteur eerste graad secundair onderwijs 
Sint-Jozefscollege Aarschot (M/V) 

 
 
De nieuwe directeur zal samen met de collega directeur verantwoordelijk zijn voor het 

pedagogisch beleid van de eerste graad. Deze opdracht vervult hij/zij in dialoog en in een 

goede verstandhouding met de collega’s directeurs secundair onderwijs.  

Hij/zij zal daarnaast enkele schoolbrede taken opnemen met een 

beleidsverantwoordelijkheid over de zes jaren secundair. 

Hij/zij verantwoordt zich t.a.v. de Raad van Bestuur. 

 
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 

- uitdrukkelijk het opvoedingsproject van de school onderschrijft en gemotiveerd is om 

zich in te zetten voor de realisatie ervan; 

- bekwaam is om mee te bouwen aan kwaliteitsvol katholiek secundair onderwijs in de 

scholengemeenschap Aarschot-Betekom / de scholengroep vzw Arcadia; 

- het vereiste bekwaamheidsbewijs kan voorleggen: minimaal een bachelordiploma en 

een bewijs van pedagogische bekwaamheid (weddeschaal 348); 

- over de nodige kwaliteiten beschikt, beschreven in bijgaand aanwervingsprofiel; 

- bereid is om samen te werken in een directieteam; 

- bereid zijn om naast de gewone schooluren ook extra prestaties te leveren wanneer de 

opdracht dit vereist. 

 

 

 

Personen die zich kandidaat wensen te stellen voor deze functie bezorgen uiterlijk op 30 

maart via e-mail het volgende aan algemeen directeur Stefan Thiels, vzw Sint-

Jozefscollege Aarschot Schaluin 28 3200 Aarschot (stefan.thiels@sjca.be) : 

- een zo volledig mogelijk curriculum; 

- een tekst waarin ze hun motivatie en hun visie op de hervorming secundair 

onderwijs uiteenzetten; 

 

Weerhouden kandidaten houden zich beschikbaar voor selectiegesprekken op woensdag 

25 april en 2 mei 2018 
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Aanwervingsprofiel voor de functie van directeur in de eerste 
graad S.O. 
 
 
Persoonskwaliteiten: 

 
- Je bent geëngageerd betrokken bij de maatschappelijke taak voor opvoeding en 

onderwijs aan jongeren. 

- Je bent loyaal aan de school en helpt haar visie mee realiseren. 

- Je bent gevoelig voor het goed functioneren van de leerlingen op school en hun 

welbevinden waarbij zowel het inhoudelijke leren als sociale aspecten en de 

persoonlijkheidsvorming aan bod komen. Je kunt positief omgaan met diversiteit. 

- Je bent gevoelig voor het goed functioneren van de personeelsleden en stimuleert 

samenwerking, zowel horizontaal als verticaal (en in het bijzonder de samenwerking met 

het zorgteam) 

- Je bent bereid de opleiding voor directies (CVA) te volgen; 

- Je bent bereid deel te nemen aan de studiedagen van L.I.E.N.-Vlaanderen 

- Je beschikt over voldoende zelfvertrouwen, gezond oordeelsvermogen en flexibiliteit. 

 
Kwaliteiten van leiderschap: 

 
- Je bent bekwaam om richting en sturing te geven aan een groep personeelsleden om 

als team de opdrachtverklaring van de school te realiseren. 

- Je bent bekwaam om met collega-directeurs de verantwoordelijkheid te delen en de 

zorg te dragen voor de eigen school.  

- Je kunt in overleg met collega-directeurs van de scholengemeenschap creatief en 

constructief meewerken aan de uitrol van de onderwijshervorming die van start gaat op 1 

september 2019.  

- Je weet het potentieel van kwaliteiten, vaardigheden en inzet bij de leerkrachten te 

waarderen en te stimuleren. 

- Je bent agogisch vaardig in communicatie met alle partners van de schoolgemeenschap 

(o.a. de personeelsleden, de ouderraad, de schoolraad, de lokale gemeenschap…). 

- Je hebt aandacht voor interne kwaliteitszorg in al zijn aspecten. Specifiek neem je 

schoolbreed de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteitszorg van de vakgroepwerking 

en voor de pedagogische aspecten van het ICT-beleid. 

- Je bent besluitvaardig en geeft opvolging aan genomen beslissingen. 

- Je beschikt over organisatorische en administratieve vaardigheden om taken op een 

doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren. 

- Je werkt de opdrachtenverdeling uit voor het personeel van de eerste graad en stuurt 

het secretariaat aan op de campus Bekaf. 

 
 
Pedagogisch-didactische bekwaamheid: 

 

- Je volgt maatschappelijke, opvoedkundige en onderwijskundige ontwikkelingen op om 

de visie van de school verder uit te tekenen en deze te implementeren. 

- Je verwerft kennis over alle elementen van het didactisch proces om vernieuwingen 

mee uit te bouwen en het leerproces te versterken. 

- Je werkt mee aan de uitrol van de hervorming secundair onderwijs en bouwt mee aan 

een brede eerste graad die een observerende en oriënterende rol speelt. 

- Je volgt de implementatie van nieuwe lessentabellen en nieuwe leerplannen op. 

- Je hebt een inspirerende rol in het optimaliseren van het evaluatie- en 

rapporteringsbeleid. 

- In samenwerking met alle partners (CLB, leerkrachten, ouders…) bied je ondersteuning  

in de oriënteringsfasen van het studiekeuzeproces. 


