
 

VZW Sint-Jozefscollege Aarschot werft aan voor indiensttreding 

op 01-09-2019: pedagogisch directeur tweede/derde graad 
secundair onderwijs Sint-Jozefscollege Aarschot (m/v) 
 

 

Functie 

1. De pedagogisch directeur (statuut adjunct-directeur) neemt de taken ter 

harte die behoren tot de functiebeschrijving en werkt zo mee aan de 

realisatie van het opvoedingsproject van de school. Hij of zij 

verantwoordt zich t.a.v. de algemeen directeur en de Raad van Bestuur. 

2. De pedagogisch directeur verdeelt zijn of haar werktijd in overleg met de 

algemeen directeur over de toegewezen domeinen. Hij of zij werkt nauw 

samen met de directie eerste graad, met het middenkader en het 

ondersteunend personeel en verdeelt taken evenwichtig onder alle 

personeelsleden. 

3. De pedagogisch directeur is in beginsel aanwezig tijdens de openingsuren 

van de school en zijn of haar reële werktijd wordt bepaald door de 

verantwoordelijkheid die hij of zij draagt, zowel tijdens als buiten de 

normale schooltijd.  

4. De pedagogisch directeur vertegenwoordigt de school in een aantal 

interne en externe overlegorganen en houdt zich er loyaal aan de visie 

en de standpunten van het schoolbestuur.  

5. Om de eigen deskundigheid te verhogen volgt de pedagogisch directeur 

de CVA-basisvorming voor directies SO en schoolt hij of zij zich 

permanent na. 

 

 

Profiel 

1. De pedagogisch directeur is in het bezit van een masterdiploma (of 

daarmee gelijkgesteld) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.  

2. De pedagogisch directeur beschikt over de leidinggevende competenties 

nodig om de functie te vervullen. De competenties zijn opgenomen in de 

functiebeschrijving. 

3. De pedagogisch directeur is erg communicatief en stelt zich op als een 

teamspeler met aandacht voor transparantie en participatie. Hij of zij 

past zich daarbij in in de bestaande overlegcultuur en weet op een 

rustige manier mensen te laten samenwerken. 

4. De pedagogisch directeur kan zich voltijds concentreren op de functie. Hij 

of zij toont grote inzet, is ruim beschikbaar en neemt deel aan het 

schoolleven in al zijn aspecten. Hij of zij stelt zich daarbij flexibel op. 

5. De pedagogisch directeur is sterk geïnteresseerd in (de realisatie van) 

leerplannen en eindtermen. Hij of zij kan kwaliteitsvolle processen 

ontwikkelen die ondersteuning bieden aan de diverse (vak)werkgroepen 

en coacht daarbij tot op het niveau van de individuele leerkracht (ook via 

functioneringsgesprekken).  

6. Hij of zij wil i.s.m. het directieteam, middenkader en werkgroepen 

waardevolle nieuwe tendensen in onderwijs met visie omzetten in 

beleidslijnen en organisatievormen. Hij of zij kan meedenken over de 

implementatie van onderwijsvernieuwing (modernisering secundair 



 

onderwijs en ontwikkelingen in het kader van de bestuurlijke 

schaalvergroting) en het uitzetten van beleidslijnen. 

7. Vertrouwdheid met personeelsreglementering  en pedagogische 

reglementering en met diverse ICT-toepassingen is een meerwaarde. 

8. De pedagogisch directeur is vanuit een christelijke inspiratie bezorgd om 

alle leerlingen, alle collega’s en de hele school. Hij of zij bouwt daarom 

actief mee aan het schooleigen klimaat. 

 

 

Kandidatuur 

Kandidaten bezorgen uiterlijk op 16 april via e-mail aan algemeen directeur 

Stefan Thiels (stefan.thiels@sjca.be): 

 

- een zo volledig mogelijk curriculum; 

- een tekst waarin ze hun pedagogische visie, visie op de functie en hun 

motivatie uiteenzetten; 

- de contactgegevens van minimum twee relevante referentiepersonen. 

 

Weerhouden kandidaten houden zich beschikbaar voor selectiegesprekken op 

dinsdag 23 april 2019. 

Voor informatie over de functiebeschrijving, concrete taakinvulling en voor 

bijkomende inlichtingen kunnen kandidaten zich wenden tot Stefan Thiels  (via 

016/55 11 11 of  e-mail). 

 

Aarschot, 29 maart 2019 

 

Paul Cools 

voorzitter Raad van Bestuur  

VZW Sint-Jozefscollege Aarschot 
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