
 

VACATURE DIRECTEUR 

CDO NEWTON 
WORD JIJ DE DIRECTEUR DIE BRUGGEN SLAAT TUSSEN 

ONDERWIJS EN WERKVLOER? 

 

 

 

 

“WE BUILD TOO 

MANY WALLS AND 

NOT ENOUGH 

BRIDGES” 

~ISAAC NEWTON 



 

  

 
 

in de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we 
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt 
het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen 
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze 
missie.  

Voor de versterking van het team van het Autonoom Centrum Deeltijds Onderwijs Newton zoeken wij een gedreven 

Directeur Secundair Onderwijs 

Het gaat om een  toelating tot de proeftijd in een voltijdse betrekking. 

Start:  01/09/2021 

  
 

Doel van de functie 

• Vanuit een doelgerichte onderwijskundige en beheersmatige visie gestalte geven aan het dagelijks 
bestuur van een campusschool.  

• Voeren van een doeltreffend HR-beleid, financieel beleid, materieel beleid en onderwijskundig 
beleid rekening houdend met interne en externe kwaliteitszorg. 

• Duurzaam implementeren van innovaties op onderwijskundig, organisatorisch en dienstverlenend 
vlak en hierop voortgangscontrole uitoefenen.  

• Het beleidsvoerend vermogen van de school versterken, voornamelijk wat betreft de 
onderwijskundige visie en missie, vanuit een responsief en participatief model. 

• Zorgen voor een goede interne en externe communicatie met het oog op het realiseren van de 
opdracht en de doelen. 

 

Jobinhoud 

• Gerichte en concrete sturing geven aan het beleid.  

• Beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werken, onder meer op het vlak van de 
onderwijskundige visie, de studiekeuzebegeleiding, materieel en financieel beheer, rekrutering van 
leerlingen, HR-beleid en interne kwaliteitszorg met het oog op een beter onderwijsrendement. 

• Voorstellen formuleren aan de algemeen directeur en de raad van bestuur die bijdragen tot de 
verbetering van de werking. 

• Samenwerking en klantvriendelijkheid stimuleren, voornamelijk ten aanzien van het personeel, 
leerlingen, ouders en externe partners. 

 
 

 

Vacature 

  



 

 
  

Wat verwachten wij? 

• Kennis 

• Kennis van de relevante (beroeps)profielen die in de studierichtingen van de campus ingericht worden. 

• Inzicht in HR-management. 

• Inzicht in het financieel en materieel beheer. 

• Inzicht in de onderwijsevolutie en de maatschappelijke evoluties met betrekking tot onderwijs en 
professionalisering. 

• Inzicht in processen rond financiën en begroting in relatie met beheersinformatie.  

• Kennis van de onderwijsregelgeving. 

• Binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties ondernemen om de dienstverlening en de interne 
kwaliteitszorg te verbeteren. 

• Kennis van duaal leren is een meerwaarde. 
 

• Vaardigheden 

• Kunnen samenwerken, voornamelijk op het niveau van het nemen van beslissingen. 

• Integer handelen.  

• Zich wensen te professionaliseren, ook vanuit een reflectief vermogen. 

• Flexibel zijn.  

• Zich betrokken voelen bij de school, de scholengemeenschap en de scholengroep.  

• Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan. 

• Nieuwe of originele ideeën en oplossingen vinden voor de uitdagingen van de school. 

• Concrete en gerichte acties ondernemen met het oog op het behalen of overstijgen van de 
doelstellingen. 

• Zich eenduidig en op onderbouwde wijze uitspreken over welk standpunt wordt ingenomen. 
 

 

• Studievereisten 

• Bachelor 

• Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid. 

• In het bezit zijn van een bekwaamheidsattest directeur secundair onderwijs of bereid zijn deze opleiding 
op korte termijn te behalen.  

 

 

 

 

 



 

 
  

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu! 

Solliciteren kan tot uiterlijk 29/04/2021.             
 
De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen: 
 

• 20 mei (namiddag): schriftelijke proef met presentatie 
• adviserend assessment (datum nog te bepalen) 
• 10 juni (namiddag): competentiegericht interview 

 
 
Stuur jouw cv samen met een motivatiebrief en een kopie van je diploma bij voorkeur via mail naar 
vacatures@sgr17.be of aangetekend per post naar: 
 

GO! Scholengroep Waasland  

t.a.v. Algemeen Directeur Nora de Caluwe 
Theo De Deckerlaan 2 
9140 Temse 
 
Bij de kandidatuur dienen volgende stukken toegevoegd te worden: 
 

• Afschrift van de bekwaamheidsbewijzen 

• Vormingsakte ambt directeur secundair onderwijs  

• Verklaring en afschrift evaluatie of beoordeling 

• Loopbaanfiche 

• Attesten gevolgde nascholingen 
 

 
Contactgegevens 
Wens je meer te weten over de inhoud van de functie ? Dan kan je terecht bij: Filip.dierickx@sgr17.be  

Heb je vragen over de selectieprocedure ? Neem dan contact op via : rachid.ouifak@sgr17.be  of 
telefonisch via 0471.35.29.16. 
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