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Het bestuur van vzw KITOS werft aan 

Plaats in de organisatie

* De opleidingscoördinator werkt onder leiding van de  
     leidinggevende. Hij/zij rapporteert en ontvangt richt- 
     lijnen van de leidinggevende.
* De opleidingscoördinator is mede verantwoordelijk  
     voor de inhoud, de planning, de organisatie en de  
     kwaliteit van de opleiding HBO5 Verpleegkunde.
* De opleidingscoördinator werkt nauw samen met de  
     planningscoördinator en -medewerker, de stage- 
     coördinatoren en het secretariaat.
* De opleidingscoördinator is het eerste aanspreekpunt  
     voor de studenten.

Competenties

De opleidingscoördinator:
* werkt graag zowel op beheersmatig als op beleids- 
     matig vlak;
* is bekwaam om veranderingsprocessen (mee) te  
     coachen;
* kan een team motiveren en coachen;
* is communicatief vaardig;
* is ICT-vaardig;
* handelt integer en deontologisch correct;
* werkt probleemoplossend en pro-actief;
* werkt graag in een team;
* staat borg voor de eigen persoonlijke ontwikkeling,  
     evalueert het eigen functioneren en stuurt bij waar  
     nodig o.m. via gerichte professionalisering.

Aanstellingsvoorwaarden

* Je bent in het bezit van het vereiste of een voldoen- 
     de geacht diploma: master of bachelor met  relevante 
     ervaring.
* Je bent in het bezit van een bewijs van pedagogische  
     bekwaamheid.
* Je staat achter de missie en de visie van het schoolbe- 
     stuur en het opvoedingsproject van de school.
* Je hebt ervaring in de sector verpleegkunde.
* Je bent vertrouwd met de eigenheden van HBO5 of  
      bent bereid je daarin snel te verdiepen.



Doel en verantwoordelijkheden van de functie

De opleidingscoördinator geeft het onderwijs zo goed moge-
lijk vorm en verbetert het waar mogelijk om zo de studieloop-
baan van studenten vlot te laten verlopen en onderwijsrende-
menten te waarborgen.

Beleid en visieontwikkeling
* de missie, de visie en het pedagogisch project van de  
     school: 
        - mee (verder) uitwerken; 
        - mee in de praktijk brengen; 
        - mee zichtbaar en kenbaar maken bij alle participanten.
* het stagebeleid mee uitwerken en implementeren;
* een kwaliteitsbeleidsplan mee uitwerken, opvolgen en  
     updaten;
* de onderwijs-, sectorale en juridische ontwikkelingen  
     specifiek voor HBO5 Verpleegkunde (mee) opvolgen  
     en daarop anticiperen.

De school als organisatie
* de implementatie van het actieplan mee aansturen;
* (mee) opstellen van een jaarplan rekening houdend  
     met o.m. de stageplanning, de vrije dagen, de extra  
     murosactiviteiten, de curriculumontwikkeling;
* bijdragen tot een goede werking en uitstraling van de  
     school in haar geheel;
* in samenwerking met de leidinggevende en de werk- 
     groep kwaliteit: analyseren, synthetiseren en interpre- 
     teren van data: studieresultaten, input- en output- 
     analyse (leerlingenstromen: in- en uitstroom),  
     resultaten van bevragingen;
* de schoolcultuur en de teamwerking bevorderen.

Communicatie en netwerking
* open communiceren met de leidinggevende, de  
     personeelsleden en de studenten;
* meewerken aan een open en transparante (interne)  
     communicatie tussen de verschillende werkgroepen;
* eerste aanspreekpunt voor studenten.

Professionalisering
* mee uitwerken van het professionaliseringsplan;
* structureren van het aanbod aan nascholingen;
* informeren van docenten over interessante nascholingen.

Vergaderingen
* personeelsvergaderingen mee voorbereiden;
* voorzitten van klassenraden;
* deelnemen aan overleg met participatieorganen;
* deelnemen aan of voorzitten van werkgroepen.

Wij bieden jou

* Een sterk en gedreven team.
* Een verloning op basis van de weddeschaal van leraar. 
* Een voltijdse opdracht 
* Een laptop.
* Een volledige terugbetaling van het woon- en werk 
     verkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoe- 
     ding indien van toepassing. 

Interesse?
Stuur digitaal jouw gemotiveerde kandi-
datuur voor 2022-06-28 naar Francis Van 
Caer, afgevaardigd bestuurder: francis.
vancaer@kitosscholen.be

Procedure
De weerhouden kandidaten worden uitge-
nodigd voor een gesprek begin juli 2022.


