
DIRECTEUR LEERLINGENBEGELEIDING
VOOR HET SINT-NORBERTUSINSTITUUT 

Stationsstraat 6 - 2570 Duffel

INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

Het bestuur van vzw KITOS werft aan een:

AANSTELLINGSVOORWAARDEN
• je bent in het bezit van het vereiste of een voldoende 

geacht diploma: professionele bachelor of master met 
bewijs van pedagogische bekwaamheid;

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

• je hebt een aantal jaren ervaring in het secundair  
onderwijs en bent vertrouwd met de context ervan  
(o.m. ROK - Referentiekader voor Onderwijskwaliteit …);

• je hebt duidelijke en toekomstgerichte inzichten op het 
vlak zorg en leerlingenbegeleiding en ziet de implemen-
tatie ervan als een belangrijk deel van je functie;

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

COMPETENTIEPROFIEL
• je hebt:

• een duidelijke visie op zorg en leerlingenbegeleiding;
• een warm hart voor leerlingen en een geloof in hun 

groeikansen;
• voeling met de leefwereld van jongeren;
• een positieve instelling;
• kennis van en ervaring met de onderwijsregelgeving 

met accent op zorg- en leerlingenbegeleiding;
• zin voor initiatief;

• je bent een teamspeler en kan vlot samenwerken met 
alle partners binnen en buiten de school;

• je stelt prioriteiten en je bent besluitvaardig. Je gaat het 
nemen van moeilijke beslissingen niet uit de weg;

• je kunt probleemoplossend en strategisch denken;
• je bent bereid:

• je flexibel in te zetten bij het invullen van de taken 
(zowel binnen als buiten de schooluren);

• tot samenwerking met collega-directeurs;
• om je te professionaliseren.

• je bent loyaal en integer;
• je gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg en  

communiceert verbindend;
• je beschikt over sterke communicatieve, sociale en  

leidinggevende vaardigheden;
• je kan vlot omspringen met de moderne digitale  

communicatietechnieken.

TAKENPAKKET
• vanuit een inspirerende visie voor de toekomst, het  

zorgbeleid en het beleid inzake leerlingenbegeleiding 
ontwikkelen en implementeren met respect voor be-
staande verwezenlijkingen;

• de eindverantwoordelijkheid voor het zorgbeleid  
opnemen in samenspraak met alle betrokken actoren, 
zowel intern als extern (CLB, ONW …);

• leraren ondersteunen in fase 0 van het zorgbeleid  
samen met de andere leden van het directieteam;

• het maatregelenbeleid uitwerken en implementeren;
• maatregelen in het kader van het zorgbeleid cyclisch 

evalueren en na overleg bijsturen waar nodig;
• de opvolging van leerlingen realiseren samen met de 

zorgcoördinator en de INO’s (Interne ondersteuners): 
leerlingen- en zorgdossiers samenstellen en opvolgen;

• klassenraden voorbereiden en voorzitten, gesprekken 
met ouders en leerlingen voeren;

• eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen;
• ouders informeren, actief betrekken en waar kan  

inspraak geven bij begeleidingsinitiatieven;
• ordemaatregelen treffen, tuchtdossiers samenstellen  

en tuchtgesprekken voeren;
• bijdragen tot het welbevinden, de onderlinge goede ver-

standhouding en het goed functioneren van leerlingen; 
• het welbevinden van leerlingen cyclisch evalueren en  

op basis van de resultaten een actieplan opstellen.

KANDIDAATSTELLING
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan digitaal jouw gemotiveer-
de sollicitatiebrief voor 2021-03-29 naar Francis Van Caer, 
afgevaardigd bestuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be
Je krijgt een digitale ontvangstbevestiging.

De aanstelling gebeurt halftijds in het ambt van adjunct-
directeur aangevuld met BPT-uren.

PROCEDURE
De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten 
worden uitgenodigd voor een gesprek in de eerste week na 
de paasvakantie.
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 kan je terecht bij de heer Francis Van 
Caer, afgevaardigd bestuurder. E-mail:  
francis.vancaer@kitosscholen.be -  tel. 0476 56 04 59.

Mechelen 11 februrari 2021
Rita Dunon, voorzitter


