
PEDAGOGISCH DIRECTEUR VOOR COLLEGE HAGELSTEIN
Sint-Katelijne-Waver

College Hagelstein is een doorstroomschool met een warm en christelijk geïnspireerd opvoedingsproject.  
De school telt 780 leerlingen en maakt deel uit van de scholengroep KITOS en  

de Katholieke Scholengemeenschap Regio Mechelen.

De functie van pedagogisch directeur valt administratief onder het statuut van directeur van  
een eerstegraadsschool (weddeschaal 464). De directeur wordt fulltime aangesteld vanaf 1 september 2021.  

Bij goedkeuring door de overheid kan een meelooptraject worden voorzien.

INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

Het bestuur van vzw KITOS werft aan

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

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

• Je hebt een aantal jaren ervaring in het secundair  
onderwijs;

• Je ervaring in een leidinggevende functie in het  
onderwijs zien we als een meerwaarde.

COMPETENTIEPROFIEL
• Je staat achter de missie, de visie en het opvoedings- 

project van de school. Je bent bereid en bekwaam om dit 
in de praktijk te brengen;

• Je hebt:
• een duidelijke visie op onderwijs en leidinggeven;
• 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;
• zin voor initiatief;
• interesse in pedagogische vernieuwingen en  

ervaring in het uitwerken en vormgeven van een   
pedagogisch en didactisch beleid;

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

• Je bent loyaal en integer;
• 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 

pedagogisch beleid van de school mee ontwikkelen en 

implementeren met respect voor bestaande  
verwezenlijkingen; 

• De opvolging van de leerlingen realiseren samen met 
de graadcoördinatoren en de zorgcoördinator (leerlin-
gendossiers opvolgen, klassenraden voorbereiden en/of 
voorzitten, gesprekken met ouders en leerlingen voeren);

• De eindverantwoordelijkheid voor het zorgbeleid  
opnemen in samenspraak met alle betrokken actoren;

• De implementatie van de modernisering en het  
OK-kader mee voorbereiden, uitvoeren en opvolgen;

• Het maatregelenbeleid uitwerken en implementeren;
• Bijdragen tot het welbevinden, de onderlinge goede  

verstandhouding en het goed functioneren van leerlingen 
en personeelsleden;

• Vak- en werkgroepen opvolgen;
• Lesbezoeken met feedbackgesprekken doen;
• Meewerken aan de opdrachtverdeling.

KANDIDAATSTELLING
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan digitaal jouw  
gemotiveerde sollicitatiebrief voor 2021-03-30 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 in de periode van 
19-30 april. 

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 Francis Van Caer, 
afgevaardigd bestuurder.  
E-mail: francis.vancaer@kitosscholen.be -  
tel. 0476 56 04 59

Mechelen 2021-02-25
Rita Dunon, voorzitter

WWW.KITOSSCHOLEN.BE


