
 

                                                                                 

 

 

 

VBS Sint-Jozef Sint-Pieter Campus Weststraat  - Weststraat 117,  8370 Blankenberge 

BuO De Schuit -Weststraat 115 - 8370 Blankenberge 

VBS Sint-Jozef Sint-Pieter Campus Schaapstraat - Schaapstraat 8,  8370 Blankenberge 

VBS Sint-Jozef Sint-Pieter Campus Zuidlaan - Zuidlaan 70,  8370 Blankenberge  

VBS Heilig Hart  - Kerkstraat 70,  8420 Wenduine 

Vrije Leefschool Akkerwinde -  Doelhofstraat 41,  8377 Nieuwmunster 

VBS De Zeeboon -  Grotestraat 18,  8420 De Haan  

       - Kloosterstraat 5, 8421 Vlissegem 

VBS Heideschool - Heidelaan 24,  8420 De Haan 

 

Het schoolbestuur VOBW en het schoolbestuur ‘Bestuurscomité Vrije Scholen De Haan’  

werven aan voor indiensttreding op 01-09-2023 

een directeur met coördinerende taken 

voor de scholengemeenschap Atotzee 
 

1  Vacature  

Voor de scholen van de scholengemeenschap Atotzee  is een voltijds ambt van directeur 

met coördinerende taken vacant vanaf 01 september 2023. 

De betrekking is een tijdelijke aanstelling, na positieve evaluatie kan het contract verlengd 

worden met kans op vaste benoeming.  

De scholengemeenschap Atotzee betreft 7 katholieke basisscholen.  

De scholengemeenschap Atotzee is gekenmerkt door de nauwe samenwerking tussen de 

zeven scholen. Wekelijkse directievergaderingen op niveau VOBW en maandelijkse 

directievergaderingen op niveau Atotzee versterken de samenwerking.  

Toch kan iedere school zichzelf blijven. Uniformiseren en centraliseren gebeuren waar dit 

mogelijk en/of opportuun is en anderzijds is er ruimte voor elke afzonderlijke school om haar 

identiteit en plaatselijke invulling te bewaren.  

➔ Verschillende diensten zijn gecentraliseerd op niveau scholengemeenschap Atotzee  :  

● aanwervingsbeleid  

● aanvangsbegeleiding  

● personeelsadministratie  

● professionalisering 



➔ Andere diensten zijn enkel gecentraliseerd op niveau VOBW (de scholen 

Blankenberge, Wenduine , Nieuwmunster) : 

 

● financieel beleid 

● opvolgen van bouwdossiers  

 

2 Taakomschrijving en profiel 

2.1 Taakomschrijving: 

ALGEMEEN BELEID 

• De dico is de spil in de communicatie met internen met betrekking tot de materie die 
de SG aanbelangt. 
 

• De dico is de centrale aanspreekfiguur voor de relaties met externe partners met 

betrekking tot de materie die de SG aanbelangt zoals o.a.  

o lokale besturen  

o de lerarenopleidingen  

o Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 

• De dico speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de integrale 

kwaliteitszorg van de scholen van de SG. 
 

• De dico zal de samenwerking tussen de verschillende scholen stimuleren  én het 

uitwisselen van good practices aanmoedigen. 

 

PERSONEELSBELEID 

• De dico zal het personeelsbeleid vorm geven. 

• De dico zal de naleving van de regelgeving op het niveau SG bewaken. 

• De dico zal het beleid inzake functionering van het personeel coördineren. 

• De dico zal het overleg tussen subgroepen aanmoedigen en plannen. 

 

PEDAGOGISCH BELEID 

• De dico zal - in nauwe samenwerking met de pedagogisch coördinator - 
vraaggestuurd en met respect voor het eigen pedagogisch beleid van de scholen van 
de SG, mee initiatieven nemen ter ondersteuning van een kwalitatief, pedagogisch en 
onderwijskundig beleid in de SG. 
 

LOGISTIEK, WELZIJNS- EN VEILIGHEIDSBELEID 

• De dico speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van het algemeen logistiek - 
en veiligheids - en welzijnsbeleid van de scholen van de SG.   
Aandachtspunten hierbij zijn o.m. het preventiebeleid en de integrale kwaliteitszorg. 
 
 
 



FINANCIEEL BELEID 

• De dico zal vraaggestuurd en met respect voor het financieel beleid van de scholen 
op niveau VOBW zorgen voor een kwalitatief financieel beleid : de middelen van de 
verschillende campussen op een goede manier beheren, de staat van inkomsten en 
uitgaven bijhouden volgens de boekhoudkundige regels, mee de begroting op niveau 
VOBW opstellen.  

• De dico zal de bouwdossiers die lopen binnen VOBW algemeen mee opvolgen : de 
planning, de kwaliteit van de werken, werfvergaderingen en werfbezoeken houden, 
bewaken van de budgetten en het beoordelen van prestaties van derden.  
 

➔ Binnen deze 5 pijlers zal de toekomstige directeur met coördinerende 

opdracht het komende schooljaar sterk ondersteund worden door de 

collega’s directie die het voorbije jaar expertise hebben opgebouwd , elk 

binnen hun deelverantwoordelijkheid. De collega’s directie zullen optreden 

als back up persoon. 

 

2.2 Profiel 
 

• Je hebt een grote affiniteit met het onderwijslandschap ;  

• je bent gedreven en flexibel, zowel in denken als in handelen;  

• je bent een ‘people manager’ met stevig leidinggevende vaardigheden als motivator, 
inspirator en stimulator:  

o  je beschikt over de vaardigheid om actief te luisteren en je hebt een natuurlijk 
empathisch vermogen;  

o je kan delegeren, geeft mensen vertrouwen en activeert of versterkt zo hun 
betrokkenheid, hun professionele groei en persoonlijke ontwikkeling;  

o je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden om een team te leiden en 
te motiveren;  

• je betrekt overlegorganen en partners bij de besluitvormingsprocessen en zorgt ervoor dat 
beslissingen een ruim draagvlak kennen; 

• je waardeert de eigenheid van elke school en werkt vanuit een geloof in de kracht en de 
meerwaarde van hun onderlinge verbondenheid;  

• je toont interesse voor activiteiten van school-betrokken partners en instanties die het 
project van de school kunnen en willen ondersteunen;  

• je beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden waardoor je het 
vertrouwen weet te winnen van je team en de gesprekspartners op verschillende niveaus;  

• je reflecteert kritisch over je werk en bent bereid jezelf waar nodig bij te sturen  

• je bent stressbestendig en kan omgaan met een flexibel uurrooster 

 

 

 

 



3 Voorwaarden  

3.1 Voldoen aan de wettelijke vereisten. Belg zijn en van onberispelijk gedrag.  

3.2 Voldoen aan de vereisten inzake diploma: houder zijn van minstens een professionele 

bachelor en een bewijs van pedagogische bekwaamheid kunnen afleveren.  

3.3 Je bezit de nodige pedagogische kennis, inzichten en vaardigheden.  

3.4 Je beschikt over een ruime ervaring in het onderwijs en/of een relevante sector.  

 

4 Wat hebben wij te bieden ?  

● Het betreft een tijdelijke aanstelling. Vaste benoeming kan na gunstige evaluatie.  

● Je werkt samen met een sterk samenhangend directieteam. Je komt terecht in een groep 

sterke basisscholen die gekenmerkt worden door een gedragen visie en een kwaliteitsvol 

pedagogisch project dat in elke school vorm krijgt dankzij een uiterst professionele 

samenwerking in de scholen zelf maar ook over de scholen heen. 

● Bezoldiging overeenkomstig de wettelijke voorwaarden van het departement Vorming en 

Onderwijs. De mogelijkheid om als zij-instromer de geldelijke anciënniteit, opgebouwd in 

een andere sector, te laten gelden in het ambt van directeur kan via de wettelijke 

bepalingen. 

 

5 Kandidaatstelling  

De kandidaten moeten digitaal kandideren uiterlijk op 15 mei 2023. 

Indien u na het lezen van deze vacature bijkomende informatie wenst, kunt u contact 

opnemen met directeur Régine Goeminne (regine.goeminne@atotzee.be, 0474/975993)  

De brief met gemotiveerde kandidaatstelling dient, samen met het curriculum vitae, digitaal 

aan de voorzitter van het schoolbestuur VOBW toegestuurd te worden op volgend 

emailadres:  

joel.brouckaert@vobw.be 

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 24 mei 2023.  

De kandidaatstelling wordt met volledige discretie behandeld. De selectiecommissie zal op 

basis van de sollicitatiebrief van de kandidaat oordelen of die voor een persoonlijk 

sollicitatiegesprek uitgenodigd wordt. De aanstelling gebeurt door het schoolbestuur VOBW 

en het schoolbestuur ’Bestuurscomité Vrije Scholen De Haan’. De kandidaten worden 

persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing. 

 

Namens het schoolbestuur VOBW 

Joël Brouckaert, voorzitter 

 


