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KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN VOORKEMPEN 
 

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ZANDHOVEN 
 

 

 
 

 
 
 

Vacature directeur (m/v) per 1 oktober 2019 
Vrij Technisch Instituut, Langestraat 199 te 2240 Zandhoven 
 

 
 
 
De school 
 

VTI-Zandhoven is een school voor Wetenschap en Techniek (TSO/BSO) met een christelijk geïnspireerd 
opvoedingsproject gebaseerd op het Referentiekader voor een Opvoedingsproject van het Katholiek 
Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA). Dit schooljaar telt de school 658 leerlingen. De school behoort tot het 
schoolbestuur KOBA Voorkempen en maakt deel uit van de scholengemeenschap Malle-Zandhoven.  
 
 
 
Uw opdracht 
 

U voert het beleid in nauwe samenwerking met een directieteam dat bestaat uit de adjunct-directeur en de 
technisch adviseur coördinator. Als directeur draagt u de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school: 
 

• U denkt en werkt vanuit een christelijke visie. Deze visie is herkenbaar in het Eigen Opvoedingsproject van 
de school. 
 

• U inspireert en motiveert het team om samen het pedagogisch project van de school te realiseren.  
 

• U bewaakt en stimuleert de kwaliteit van het onderwijs in uw school. 
o U waakt erover dat het aangeboden onderwijs voldoet aan de eisen van de overheid. 
o U houdt de visie op het pedagogisch beleid van de school actueel, vanuit nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen in opvoeding en onderwijs. U doet dit in overleg met het beleidsondersteunend kader 
van de school. 

o U ondersteunt en bewaakt de realisatie van het Eigen Opvoedingsproject van de school. 
 

• U voert een sterke communicatie met de personeelsleden van uw school. 
 

• U bewaakt samen met de leerlingbegeleiding het welbevinden van de leerlingen.  
 

• U ondersteunt samen met het CLB en andere externe partners de uitbouw van het zorgbeleid. 
 

• U coördineert het integrale personeelsbeleid van uw school. 
o U ondersteunt de professionele ontwikkeling van startende personeelsleden. 
o U voert functionerings- en evaluatiegesprekken met uw personeelsleden. 

 

• U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het materieel en financieel beleid.  
o U bepaalt – in samenspraak met het schoolbestuur – prioriteiten voor de besteding van de financiële 

middelen en waakt ‘als een goed huisvader / huismoeder’ over een rationeel, duurzaam en 
vooruitziend beheer. 

 

• U concretiseert loyaal het beleid van het schoolbestuur, samen met de andere scholen van het schoolbestuur. 
 

• U werkt in een constructieve dialoog samen met alle schoolgebonden partners.  
o U vertegenwoordigt de school in de diverse overlegorganen. 
o U behartigt de belangen van de school bij alle contacten. 

 

• U bent bereid zich permanent na te vormen in functie van uw takenpakket. 
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Uw profiel 
 

• U heeft voeling met de specificiteit van een BSO- en TSO-context – en bij voorkeur met de werking van een 
nijverheidstechnische school. 
 

• U heeft voeling met techniek en wetenschap. 
 

• U heeft interesse voor de ontplooiing van adolescenten en volgt de maatschappelijke en onderwijskundige 
ontwikkelingen ter zake, met aandacht voor problemen waarmee jongeren vandaag geconfronteerd worden. 
 

• U bent een ‘people manager’. 
o U beschikt over de vaardigheid om actief te luisteren en u heeft een natuurlijk empathisch vermogen. 
o U kan delegeren, geeft mensen vertrouwen en activeert of versterkt zo hun betrokkenheid, hun 

professionele groei en persoonlijke ontwikkeling. 
o U beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden om een team te leiden en te motiveren. 

 

• U betrekt overlegorganen en geledingen bij besluitvormingsprocessen en zorgt ervoor dat beslissingen 
een ruim draagvlak kennen binnen de school. 
 

• U waardeert de eigenheid van elke graad en elke afdeling en werkt vanuit een geloof in de kracht en de 
meerwaarde van hun onderlinge verbondenheid. 
 

• U kan in uiteenlopende situaties de belangen van verschillende betrokkenen objectief inschatten.  
 

• U toont interesse voor activiteiten van schoolbetrokken partners en instanties die het project van de 
school kunnen ondersteunen. 
 

• U beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden om uw school te vertegenwoordigen 
in contacten met externe partners. 
 

• U reflecteert kritisch over uw werk en bent bereid uzelf waar nodig bij te sturen. 
 

• U bent stressbestendig, flexibel en ook buiten de normale schooluren beschikbaar. 
 
 
 
Toelatingsvoorwaarden 
 

• U bent in het bezit van een licentiaats- of masterdiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. 
 

• U bent vast benoemd in het onderwijs en u heeft voldoende onderwijservaring. 
 

• U kan in principe in dienst treden op 1 oktober 2019. 
 

• U bent bereid het postgraduaat Schoolbeleid voor directieleden SO te volgen bij het Centrum voor 
Andragogiek (CVA). 

 
 
 
Procedure 
 

Indien u meer informatie over deze vacature wenst, kunt u contact opnemen met dhr. Luc Verpoorten, 
afgevaardigd bestuurder KOBA Voorkempen (03 304 14 30, luc.verpoorten@kobavoorkempen.be).  
 

Kandidaten versturen hun kandidatuur tot en met 13 september per post én per mail naar: 
 

• vzw KOBA Voorkempen – Nooitrust 4 – 2390 Malle 
 

• luc.verpoorten@kobavoorkempen.be 
 

Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae worden aanvaard.  
 

Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae. 
 

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een commissie samengesteld door het 
schoolbestuur op woensdag 18 september 2019. 
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