
INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

PEDAGOGISCH ADJUNCT-DIRECTEUR
URSULINEN MECHELEN

Sint-Jacobstraat 15, 2800 Mechelen

Het bestuur van vzw KITOS werft aan 

Aanstellingsvoorwaarden

* je bent in het bezit van een masterdiploma met bewijs  
     van pedagogische bekwaamheid;
* je hebt een aantal jaren pedagogische werkervaring;
* je bent vertrouwd met de context van het secundair  
     onderwijs;
* je staat achter de missie en de visie van het school- 
     bestuur en het opvoedingsproject van de school;
* je ervaring in een leidinggevende functie zien we als  
     een meerwaarde.

Competentieprofiel

De realisatie van de taken veronderstelt een aantal vaar-
digheden waaronder:
* de bekwaamheid om een visie en strategie te  
     ontwikkelen en te vertalen in concrete actieplannen en  
     acties;
* het coachen motiveren, inspireren, waarderen en  
     aansturen van personeelsleden, werkgroepen …

Het volledige competentieprofiel vind je op:  
www.ursulinenmechelen.be/vacatures



Takenpakket

* het pedagogisch-didactisch beleid mee ontwikkelen  
     en implementeren met respect voor bestaande  
     verwezenlijkingen;
* in teamverband de leerlingen van de 2de graad  
     opvolgen;
* de implementatie van de modernisering van het  
     secundair onderwijs mee voorbereiden, uitvoeren en  
     opvolgen;
* als lid van het directieteam de eindverantwoordelijk- 
     heid opnemen voor het evaluatiebeleid, het GOK- 
     beleid, het diversiteitsbeleid en het activiteitenbeleid;
* het welbevinden en het goed functioneren van  
     leerlingen en personeelsleden bevorderen;
* vakgroepen opvolgen;
* lesbezoeken doen, functionerings- en evaluatie- 
     gesprekken met het onderwijzend personeel voeren.

Wij bieden je

* een gedreven team personeelsleden
* mogelijkheid tot het volgen van professionalisering via  
     het postgraduaat in het schoolbeleid (universiteit  
     Antwerpen)
* barema 540: voltijds adjunct-directeur 

Kandidaatstelling
Stuur digitaal jouw gemotiveerde sollicitatiebrief voor 2022-06-01 naar Francis Van Caer, afgevaardigd be-
stuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be. Je krijgt een digitale ontvangstbevestiging.

Procedure
De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek begin juni 
2022. Een assessment door een extern bureau maakt deel uit van de procedure.

Voor meer informatie i.v.m. het opvoedingsproject, de functieomschrijving en het competentieprofiel kan je 
terecht op www.ursulinenmechelen.be of bij de heer Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder: 
francis.vancaer@kitosscholen.be – tel. 0476 56 04 59


