
DIRECTEUR (M/V)
VOOR DE VRIJE LAGERE SCHOOL DE BASIS - DE BASIS DUFFEL 
De directeur wordt aangesteld in de Vrije Lagere School De Basis (Duffel), Stationsstraat 4, 2570 Duffel. 

Hij/zij stuurt een team aan van 24 personeelsleden en draagt samen met hen zorg voor ongeveer 325 leerlingen. 
De functie valt administratief onder het statuut van directeur.

INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

• je bezit het vereiste of een voldoende geacht diploma: 
professionele bachelor of master met bewijs van 
pedagogische bekwaamheid;

• je hebt een aantal jaren pedagogische werkervaring 
bij voorkeur in het basisonderwijs;

• je ervaring in een leidinggevende functie zien we als 
een meerwaarde.

COMPETENTIEPROFIEL

• je staat achter het model van de katholieke dialoog-
school, de missie en de visie van het schoolbestuur en 
het opvoedingsproject;

• je hebt belangstelling voor en wil actief deelnemen aan 
activiteiten en projecten van de lokale gemeenschap;

• je hebt duidelijke en toekomstgerichte pedagogisch-
didactische inzichten en ziet de implementatie ervan als 
een belangrijk deel van je functie;

• je werkt planmatig;

• je werkt samen met je team in overleg, gedeeld leider-
schap en op een transparante manier aan de verdere 
uitbouw van het pedagogisch project van de school;

• je hebt:
• een groot hart voor de school en de schoolcultuur;
• een positieve instelling;
• talent voor het coachen, het motiveren, het waar-

deren en het aansturen van personeelsleden,  
werkgroepen …;

• zin voor administratie en belangstelling voor 
schoolwetgeving;

• kennis (in een onderwijscontext) van fi nanciën, 
infrastructuur en veiligheid;

• een duidelijke visie op personeelsbeleid;
• organisatietalent en zin voor initiatief;
• verantwoordelijkheidszin in het realiseren van 

doelstellingen;
• oog voor wat beweegt in het brede onderwijsveld.

• je bent vertrouwd met ZILL (Zin in leren! Zin in leven!, 
het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek 
kleuter- en lager onderwijs) en ROK (Referentiekader 
voor Onderwijskwaliteit);

• je bent bereid:
• je fl exibel in te zetten bij het invullen van de taken 

(zowel binnen als buiten de schooluren);
• tot samenwerking met collega-directeurs;
• om nauw samen te werken met de kleuterschool 

(De Basis) en de secundaire school (SNOR);
• om de school te vertegenwoordigen in interne en 

externe overlegorganen;
• om je te professionaliseren, o.m. via ProfS.

• je toont draagkracht en gaat het nemen van moeilijke 
beslissingen niet uit de weg;

• je bent empathisch, ondernemend, gedreven, 
constructief, loyaal en integer;

• je beschikt over communicatieve vaardigheden;

• je kan vlot omspringen met de moderne digitale 
communicatietechnieken.

Het bestuur van vzw KITOS werft aan een:

KANDIDAATSTELLING
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan digitaal jouw gemotiveerde sollicitatiebrief en curriculum voor 30 september 2020 naar 
Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be. Je krijgt een digitale ontvangstbevestiging.

PROCEDURE
De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op zaterdag 3 oktober 2020.
De geselecteerde kandidaat wordt telefonisch op de hoogte gebracht. De niet-geselecteerde kandidaten 
ontvangen een bericht per e-mail. Jouw kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld.
Voor meer informatie i.v.m. het opvoedingsproject, de functieomschrijving en 
het competentieprofi el, kan je terecht bij Francis Van Caer, 
afgevaardigd bestuurder, Tervuursesteenweg 2 - 2800 Mechelen, 
e-mail: francis.vancaer@kitosscholen.be
Mechelen 2 september 2020
Rita Dunon, voorzitter WWW.KITOSSCHOLEN.BE


