
Aanstellingsvoorwaarden

* Je staat achter de missie, de visie en de kern- 
     waarden van vzw KITOS, haar scholen en peda.
* Je bent in het bezit van een bachelor- of master- 
     diploma en een bewijs van pedagogische  
     bekwaamheid.
* Je hebt een aantal jaren pedagogische werk- 
     ervaring.
* Je bent vertrouwd met de context van het  
     secundair onderwijs.
* Je ervaring in een leidinggevende functie zien we  
     als een meerwaarde.

INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

DIRECTEUR ONDERWIJS
Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen

Het bestuur van vzw KITOS werft aan 

COLOMAplus telt ongeveer 1 400 leerlingen. Het is een school met een grote diversiteit aan studierichtingen 
(doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte finaliteit), die in huizen per studiedomein zijn 
ondergebracht. De school maakt deel uit van de scholengroep vzw KITOS.

 
Takenpakket

* Je werkt samen binnen het directieteam van  
     COLOMAplus en met de leden van het Beleidsteam  
     van COLOMAplus aan het onderwijskundig project  
     van de school.
* Vanuit een inspirerende visie op de toekomst neem je  
     samen met je collega directeur onderwijs het voor- 
     touw in het ontwikkelen en implementeren van het  
     pedagogisch-didactisch beleid.
* Je verdeelt de eindverantwoordelijkheid over het  
     pedagogisch beleid, het leerlingenbeleid en zorg- 
     beleid in onderlinge overeenstemming met je collega  
     directeur onderwijs.
* Onder meer via data-analyse doe je aan kwaliteits- 
     bewaking van het onderwijs. 
* Je neemt de eindverantwoordelijkheid over de  
     modernisering van het secundair onderwijs.
* Je volgt vakgroepen op, doet lesbezoeken met feed- 
     backgesprekken en voert functionerings- en evalua- 
     tiegesprekken met het onderwijzend personeel.
* Samen met de directeur personeel sta je in voor de  
     professionalisering van de leerkrachten.
* Je staat in voor het uitbouwen van een goede relatie  
     met de lokale arbeidsmarkt en sectoren.
* Je neemt deel aan vergaderingen binnen de scholen- 
     groep, scholengemeenschap en de koepelorganisatie  
     Katholiek Onderwijs Vlaanderen.



Wij bieden jou

* een voltijdse en uitdagende functie met een grote  
     maatschappelijke verantwoordelijkheid;
* een wedde in overeenstemming met het barema van  
     directeur (salarisschaal 764);
* een flexibele werkomgeving;
* een gedreven beleidsteam en team personeelsleden;
* een professionele omkadering zowel lokaal als van  
     uit de KITOS-diensten;
* een mogelijkheid tot professionalisering via het post- 
     graduaat schoolbeleid en/of andere bijscholingen;
* een laptop, een smartphone(-abonnement), een  
     fietsvergoeding en/of een terugbetaling openbaar    
     vervoer;
* betalende on campus services, zoals restaurant,  
     kapsalon, schoonheidssalon en bakkerij.

Kandidaatstelling 

Ben je geïnteresseerd? Stuur digitaal jouw cv en motivatiebrief voor 2023-03-01 naar Francis Van Caer, 
afgevaardigd bestuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be. Je krijgt een digitale ontvangstbevestiging.

De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Een 
assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

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. de functieomschrijving en het competentieprofiel, kan je terecht bij de heer  
Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder. E-mail: francis.vancaer@kitosscholen.be - tel. 0476 56 04 59.

Competentieprofiel

* Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren  
     en hebt een warm hart voor leerlingen en een  
     geloof in hun groeikansen.
* Je hebt een eigen visie op onderwijs en hebt  
     interesse in pedagogische vernieuwingen.
* Je hebt ervaring in het uitwerken en vormgeven  
     van een pedagogisch en didactisch beleid.
* Je bent een loyale en integere teamspeler,  
     mensen kunnen op jou vertrouwen.
* Je benadert uitdagingen vanuit een strategisch  
     en oplossingsgericht perspectief.
* Je hebt een motiverende leiderschapsstijl en bent  
     een communicatieve bruggenbouwer.
* Je zet je flexibel in bij het invullen van de taken,  
     zowel binnen als buiten de schooluren.
* Je kan vlot omspringen met de moderne digitale  
     communicatiemiddelen.


