
 

 

Vacature voor voltijds directeur m/v 

 

in het Immaculata Instituut  

 

Hoogstraatsebaan 2 

2390 Oostmalle  

voor indiensttreding op 1 september 2019 

Verwachtingen 

De kandidaat 

 is houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake bekwaamheidsbewijzen 

(master) 

 is bij voorkeur vast benoemd in het katholiek onderwijs 

 getuigt van een authentieke christelijke gezindheid 

 beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig en algemeen leiderschap 

 is bekwaam en bereid om het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur in open, 

communicatieve en participatieve samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen 

 is gemotiveerd om samen te werken met andere directieleden SO van de vzw OZCS Midden-

Kempen en van de scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt 

 is enthousiast en getuigt van een positieve instelling 

 is teamgevoelig en kan gepast delegeren 

 is flexibel, geëngageerd en stressbestendig 

 is communicatief vaardig, luisterbereid, beschikt over inlevingsvermogen en enige assertiviteit 

 beschikt over organisatietalent, kan probleemoplossend denken en heeft een planmatige aanpak 

 is zeer ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren 

 is bereid om zich door nascholing te professionaliseren 

 is voldoende ICT-vaardig 

 

Taak 

De directeur maakt als eindverantwoordelijke samen met de halftijds aangestelde adjunct-directeur 

deel uit van een tweekoppig directieteam dat vanuit een zelfde visie één gemeenschappelijk 

schoolbeleid voert voor alle personeelsleden, leerlingen, ouders en andere betrokkenen van het 

Immaculata Instituut.  

 

Hij/zij zal zich vooral toeleggen op het algemeen beleid en interne (pedagogische) kwaliteits-

ontwikkeling, personeelsbeleid, logistiek en financieel beleid. 

 

Inspireren, begeleiden, coachen, organiseren, samen realiseren is hierbij de uitdaging.  

 



 

 

De taak omvat een veelheid van beleidsactiviteiten. Samen met het schoolteam inspireert de directeur 

een schoolproject waarin een waardengerichte opvoeding en kwaliteitsvol onderwijs centraal staan.  

 

              In het kader van interne (pedagogische) kwaliteitsontwikkeling dient o.a. blijvend werk  

              gemaakt te worden van een prioriteitenplan op korte en lange termijn, visie op het studieaanbod,  

              zorg en innovatie, de aansturing van vakwerkgroepen  en samenwerking met externe actoren  

              (o.a. CLB, regionale begeleiding,..). 

 

Conform de regelgeving werkt hij/zij elk schooljaar de schoolorganisatie en ambtstoewijzing uit. De 

aanwerving en coaching (cf. het samen met de adjunct-directeur werk maken van functionerings- en 

evaluatiegesprekken met personeelsleden) van en overleg met leerkrachten en een vlotte organisatie en 

planning van de onderwijs- en andere activiteiten staan voorop.  

 

Als basis van een effectief en efficiënt geheel staat de directeur borg voor een correct beheer van de 

administratie, financiën (opstellen en opvolgen van jaarlijkse begroting) en materiële/facilitaire 

aspecten. 

 
Vanuit de hem/haar toegewezen domeinen 

-     stimuleert hij/zij in goed overleg een cultuur van betrokkenheid, motivatie en gelijkgerichtheid 

bij alle medewerkers;  

-     structureert hij/zij de goede werking van de school en bestendigt hierbij laagdrempeligheid 

naar leerlingen, leerkrachten en ouders toe; 

-     bezielt en ondersteunt hij/zij het team van personeelsleden en heeft binnen de personeelsgroep 

ook oog voor het ondersteunend en arbeiderspersoneel; 

-     is hij/zij een inspirator in een continu verbeteringsproces (kan observeren -  problemen 

detecteren, analyseren en bespreekbaar maken - neemt beslissingen); 

-     vertaalt hij/zij beleidsuitdagingen naar de concrete school toe, rekening houdend met de 

cultuur, behoeften, prioriteiten en instellingsspecifieke doelstellingen van het Immaculata 

Instituut; 

-     vertegenwoordigt hij/zij officieel de school mee naar buiten toe;  

-     bouwt hij/zij de samenwerking met de kleuter- en lagere school van de campus verder uit. 

 

Het Immaculata Instituut is een kleinere secundaire school die behoort tot de scholengroep van de 

Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar en bevindt zich in het centrum van Oostmalle nabij het 

dorpsplein. Momenteel zijn er ongeveer 340 leerlingen gehuisvest die begeleid worden door een 

professioneel team van ongeveer 50 personeelsleden. De school behoort tot de SG Malle-Zandhoven 

en biedt een complementair studieaanbod aan: TSO-BSO opleidingen in het handelsonderwijs en een 

beperkte BSO-opleiding Mode en lifestyle die in de nabije toekomst gradueel wordt afgebouwd. 

Verder kenmerkt zij zich door aandacht voor hoofd, hart en handen en zorg voor de noden van alle 

leerlingen. 

 

Kandidaatstelling 



 

 

Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae per brief of mail 

uiterlijk op 2 mei 2019 naar 

vzw OZCS Midden-Kempen 

t.a.v. Alain Laridon  

Oude Molenstraat 11 

2390 Westmalle 

e-mail: a.laridon@vorselaaroi.be  

Sollicitatiegesprekken hebben plaats op woensdag 15 mei 2019 in de namiddag/vooravond. 

Kandidaten kunnen op verzoek het opvoedingsproject van het schoolbestuur ontvangen. 

mailto:a.laridon@vorselaaroi.be

