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Vacature Campus/Domeindirecteur ZAVO
Campus Sterrebeekstraat - domeinoverschrijdend aanbod en domein Economie en
Organisatie 2de graad
ZAVO is een Vlaamse secundaire school in Zaventem met bijna 2.000 leerlingen. Ze is
onderdeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en leunt sterk aan bij het Vlaams
Lasalliaans Perspectief. Voor nog meer informatie neem je best een kijkje op
www.zavosecundair.be of raadpleeg je de infofiche van de school.
De school heeft een vacature voor adjunct-directeur, in onze school gekend als
Campus/Domeindirecteur ZAVO. De indiensttreding is gepland op 1 september 2022.

Profielbeschrijving
●
●

●
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Je hebt een growth-mindset voor anderen en voor jezelf en hecht belang aan
professionalisering en coaching;
Je hebt bij voorkeur een masterdiploma of de ambitie om een educatieve master
te behalen, je beschikt tevens over een pedagogisch diploma of bent bereid om
dit op korte termijn te behalen. Je hebt een ruime onderwijs- en/of relevante
werkervaring;
Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten om samen met het schoolbestuur,
de Algemeen Directeur en de andere leden van het directieteam beleid te
maken, de kwaliteitsvolle werking van de school vorm te geven en bij te sturen
waar nodig. M.a.w. je bent een professional en teambuilder die in staat is om het
korps te inspireren, te mobiliseren en te enthousiasmeren;
Je hebt een eigen visie op de ontwikkeling en de toekomst van het Vlaamse
onderwijs en meer specifiek op de modernisering van het studieaanbod van
ZAVO. Je bent in staat om deze visie te verenigen met de Missie en Visie van
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ZAVO. Je streeft ernaar om samen met het hele schoolteam die visie om te zetten
in een sterk beleid met effect tot op de klasvloer;
Je streeft ernaar om je directiefunctie zo in te vullen dat beleid maken en
implementeren een substantieel deel van je tijdsgebruik inhoudt;
Je bent een teamspeler die actief in de school aanwezig en aanspreekbaar is, die
openstaat voor constructieve feedback en die ook kan geven;
Je bent communicatief, en werkt aan goede relaties met en tussen collega’s en
directies en middenkader;
Je bent creatief en flexibel, staat open voor innovatie;
Je bent, binnen afgesproken grenzen, beschikbaar binnen en buiten de reguliere
schooltijden;
Je bouwt samenwerking uit met de externe partners van de school (brede
school):
○ de ruime stakeholders van ZAVO;
○ stagebedrijven voor leerlingen;
○ joint ventures en samenwerkingsprojecten;
○ creëren van netwerken met relevante beroepsorganisaties;
Je draagt de Missie en Visie van ZAVO in je hart!

Functieomschrijving (job crafting bespreekbaar)
Als Campus/Domeindirecteur ZAVO ben je, in samenwerking met het bestuur en het
directieteam, verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle werking van ZAVO. Die
verantwoordelijkheid manifesteert zich in de volgende beleidsdomeinen en
werkingsgebieden:
Leiding geven vanuit een visie op gedeeld leiderschap:
●
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Je oriënteert, stimuleert en ondersteunt de pedagogisch-didactische werking van
je doelgroep in lijn met de progressieve visie van de school;
Je draagt zorg voor een warme, familiale, leerlinggerichte schoolcultuur met
aandacht voor welbevinden van personeelsleden en leerlingen en voor kwaliteit
van opvoeding en vorming van alle leerlingen;
Je zorgt voor het goed functioneren en voor een positief, aangenaam klimaat in
de campus/binnen je domein;
Je staat in voor de uitbouw en implementatie van een gedragsbeleid op basis van
het gedragsbeleid en de begrippen omtrent nieuwe autoriteit;
Je hebt aandacht voor de eenheid van bestuur bij de realisatie van het
opvoedingsproject;
Je draagt zorg voor de identiteit van de school en voor het imago naar buiten toe;
Je volgt het onderwijsbeleid en anticipeert op ontwikkelingen in het
onderwijslandschap;
Je superviseert de dagelijkse werking van de realisatie van de leerplandoelen
(lokalen, afwezigheden, leeruitstappen, ...);
Je draagt mee zorg voor de participatieorganen, conform de schoolinterne
afspraken, alsook voor schoolevenementen allerlei zoals bv. de opendeurdag,
de info-avond, ...;
Je superviseert de interne kwaliteitszorg en draagt actief bij tot het verdiepen
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van een schoolcultuur gericht op kwaliteitsontwikkeling (ondersteuning
kernteamwerking en implementatie van de besluiten in de beleidscellen: gedrag,
evaluatie, organisatie, professionalisering, digitalisering, leerzorg) in overleg met
de Algemeen directeur;
Je organiseert en zorgt, in overleg met de Algemeen directeur, voor coachings-,
functionerings- en evaluatiegesprekken;
Je superviseert de examenregeling en leidt klassenraden met oog voor het
opvoedingsproject van de school;
Je superviseert de stagecoördinatie voor je campus/domein;
Je stimuleert culturele activiteiten;
Je waakt in overleg met de domeincoaches over de realisatie van de
leerplannen, het GFL en het GLI;
je hebt aandacht voor een ‘brede’ school, onderhoudt goede relaties met
instanties allerlei die een meerwaarde kunnen genereren voor de school.

Omwille van het brede takenpakket, eigen aan deze functie, kan u bijkomende
inlichtingen telefonisch bekomen. Dit kan op afspraak met de Algemeen Directeur de
heer Kurt Gommers kurt.gommers@zavo.be samen met de voorzitter van het
schoolbestuur de heer Willy Verdoodt.

Ons aanbod
✓ Dit ambt van adjunct-directeur wordt voor 50% in het onderwijs aangevuld met een
halftijdse opdracht in BPT/IPB/GOK-uren, m.a.w.:
●
●

halftijds selectieambt Adjunct-directeur,
halftijds wervingsambt Bijzondere Pedagogische
uren-leraar);

Taken

(halftijds

in

✓ Een verloning volgens de wettelijk vastgelegde weddeschalen in functie van het
diploma en de door het Departement Onderwijs erkende weddeanciënniteit;
✓ De middelen die nodig zijn om het ambt naar behoren te kunnen uitvoeren:
autonomie om de missie en visie van ZAVO te implementeren, voldoende middelen
voor competentieontwikkeling en de verbondenheid eigen aan onze school;
✓ Laptop en gratis openbaar vervoer;
✓ Ruime opleidingsmogelijkheden om levenslang te leren.

Uw kandidaatstelling
Een sollicitatie met gemotiveerde kandidaatstelling en bijgevoegd curriculum vitae dient
uiterlijk 13 juni 2022 via het sollicitatieformulier worden ingediend. Discretie omtrent je
kandidatuur wordt gegarandeerd.

