Het bestuur van vzw Katholieke Scholen Heusden-Zolder werft wegens een interne reorganisatie aan een:

PEDAGOGISCH DIRECTEUR TWEEDE GRAAD
VOOR HET SINT-FRANCISCUSCOLLEGE
Minderbroederstraat 11 – 3550 Heusden-Zolder

AANSTELLINGSVOORWAARDEN
•

•
•
•
•

Je bent in het bezit van een masterdiploma met
bewijs van pedagogische bekwaamheid of
gelijkwaardig diploma.
Je hebt een aantal jaren pedagogische werkervaring.
Je bent vertrouwd met de context van secundair
onderwijs.
Je staat achter het model van de katholieke
dialoogschool, de missie en visie van de vzw KSHZ en
het opvoedingsproject van het SFC.
Je hebt duidelijke en toekomstgericht pedagogischdidactische inzichten en ziet de implementatie ervan
als een belangrijk onderdeel van je functie.

COMPETENTIEPROFIEL
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Je hebt:
o een duidelijke visie op onderwijs;
o een warm hart voor leerlingen en een geloof
in hun groeikansen;
o voeling met de leefwereld van jongeren;
o een positieve ingesteldheid;
o zin voor initiatief.
Je bent een teamspeler en kan vlot samenwerken met
alle partners binnen en buiten de school.
Je stelt prioriteiten en bent besluitvaardig.
Je kunt probleemoplossend en strategisch denken.
Je kan een team inspireren in een veranderingsproces.
Je beschikt over sterke communicatieve, sociale en
leidinggevende vaardigheden.
Je hebt talent voor het coachen, motiveren, inspireren,
waarderen en aansturen van personeelsleden en
werkgroepen.
Je bent bereid om je voortdurend te
professionaliseren.
Je kan vlot omgaan met de moderne, digitale
communicatietechnieken.
Je straalt enthousiasme uit en je bent daadkrachtig,
gedreven, constructief, loyaal, stressbestendig, flexibel,
empathisch en integer.
Je hebt inzicht in de doelgroep leerlingen en
leerkrachten van de 2de graad.
Je hebt een hart voor de school en de schoolcultuur.

Sint-Franciscuscollege
Minderbroedersstraat 11
3550 HEUSDEN-ZOLDER
tel. 011 52 07 20
info@sfc.be

TAKENPAKKET
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

In samenspraak met de andere leden van het directieteam
en vanuit een inspirerende visie voor de toekomst, het
pedagogisch-didactisch beleid van de school ontwikkelen en
implementeren met respect voor de bestaande
verwezenlijkingen.
De uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs
in de 2de graad implementeren, coördineren en opvolgen.
De aansturing en coaching van:
o de coördinatieraad 2de graad;
o de leerlingenbegeleiding 2de graad;
o het secretariaat 2de graad;
o de vakcoördinatoren/vakgroepen 2de graad.
De samenwerking en verbondenheid optimaliseren tussen
bovenstaande teams.
Het ondersteunen en ontwikkelen van de pijlers van de 2de
gr.
Het gezicht en spreekbuis van de 2de graad voor ouders en
externen.
De opvolging van de kwaliteit 2de graad i.s.m. het
directieteam en de verantwoordelijke kwaliteitsbeleid.
De aansluiting met de 1ste en 3de graad realiseren.
Het ondersteunen en meebeleven van de activiteiten van de
2de graad.
Het uitvoeren van lesbezoeken, het voeren van
functionerings- en evaluatiegesprekken met de
leerkrachten. Onderwijservaring, sterke interesse voor
pedagogie en didactiek zijn hiervoor belangrijk.

KANDIDAATSTELLING

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan digitaal jouw gemotiveerde
sollicitatiebrief en cv vóór 10 mei 2021 t.a.v. dhr. Mark Smeyers,
voorzitter raad van bestuur vzw KSHZ: info@sfc.be. De
aanstelling gebeurt voltijds in het ambt van directeur vanaf 1
september 2021.

PROCEDURE

De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden
uitgenodigd voor een gesprek, eventueel gevolgd door een
assessment. Voor meer informatie i.v.m. de missie en visie van
vzw KSHZ, het opvoedingsproject van het SFC en deze vacature
kan je terecht bij dhr. Gert Koninckx, algemeen directeur SFC.
E--ail: gert.koninckx@sfc.be - Tel.: 0477 96 25 31.

Vzw Katholieke Scholen Heusden Zolder
Minderbroedersstraat 11
3550 HEUSDEN-ZOLDER
0432.870.121 ǀ RPR, Antwerpen afdeling Hasselt
secretariaat@kshz.be ǀ www.KSHZ.be

