Visitatie is een secundaire school die bestaat uit lerarenteams rond leerlingengroepen en daarnaast nog een
aantal experten-teams. Hiermee onderstrepen wij onze overtuiging dat participatie en samenwerking de beste
garantie is voor kwaliteitsvol onderwijs. (Zie ‘Scholen slim organiseren’ – www.flanderssynergy.be).

WORD JIJ ONZE NIEUWE
PEDAGOGISCH DIRECTEUR?
Met onmiddellijke indiensttreding

Visitatie is een school met een goede reputatie binnen het domein ‘economie en organisatie’ en is
vooruitstrevend op vlak van ICT. De context van de school is stedelijk en wordt bijgevolg gekenmerkt door een
grote diversiteit.
Meer info op: www.visitatie.be
Als lid van het directieteam werkt de pedagogisch directeur in hecht teamverband binnen de school en buiten de
school met directieleden van de scholencluster Gent en de scholengemeenschap Stroming. De scholencluster omvat
3 secundaire scholen en 7 basisscholen (de Sint-Paulusscholen en de basisscholen uit Drongen). Je draagt samen
verantwoordelijkheid voor het geheel.

PROFIEL

OPDRACHT



 Je opdracht is zowel beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend als beleidsuitvoerend.
 Je stelt je constructief en loyaal op en geeft leiding conform de principes uit het leiderschapscharter
(cf. www.broedersvanliefde.be).
 Je bouwt aan een participatieve school met aandacht voor dialoog.
 Je begeleidt en coacht teams in hun groei naar resultaatgericht werken.
 Je werkt mee aan een warme en leerlinggerichte schoolcultuur met oog voor welbevinden en kwaliteit.
 Je bent verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en je neemt in overleg met het directieteam ook andere
beleidstaken op in functie van de noden van de onderwijscluster.
 Je bent fulltime tewerkgesteld in een niet-organieke functie gefinancierd met BPT-uren.












Je werkt op een positieve wijze aan de missie van een waardengeoriënteerde en christelijk geïnspireerde
organisatie.
Je herkent je in het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde (www.broedersvanliefde.be) en je maakt het
concreet in de werking.
Je bezit kwaliteiten voor het voeren van een gedeeld leiderschap.
Je hebt een progressieve visie op onderwijs, werkt verbindend en geeft mensen ruimte om met goesting te werken.
Je hebt ruime kennis van het pedagogisch/didactisch beleid van het secundair onderwijs.
Je hebt sterke relationele, schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
Je bezit coachende vaardigheden, je bent resultaatgericht en proactief.
Je bent flexibel naar tijdsinvestering en je hebt oog voor timemanagement.
Je bent bereid om je regelmatig na te scholen en (onderwijs-)vernieuwingen op te volgen.
Je bent empathisch, betrokken, conflictvaardig en je werkt en communiceert verbindend.
Je bent bereid om samen met het directieteam de veranderingen en innovaties in het onderwijslandschap op te
volgen en te implementeren binnen de visie.

WIJ BIEDEN
 ondersteuning vanuit het schoolbestuur en de eigen pedagogische begeleidingsdienst;
 leerkansen tot een professionele ontwikkeling;
 een aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer;
 een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team;
 een school met boeiende en uitdagende perspectieven;

BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN

PROCEDURE

Je behaalde minimaal een bachelor, aangevuld met een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Je kan voldoende
professionele ervaring en een vaste benoeming binnen onderwijs voorleggen. Beschikken over een diploma
onderwijsmanagement of zorg is een meerwaarde, evenals ervaring in een leidinggevende functie.

Goesting om bij ons te werken? Stuur je schriftelijke kandidatuur met CV en motivatie uiterlijk 26 oktober 2018 naar:
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, t.a.v. dhr. Yves Demaertelaere – bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon
onderwijs – Stropstraat 119, 9000 GENT
De weerhouden kandidaten zullen nadien worden uitgenodigd voor een gesprek en een eventuele screening door een
erkend wervingsbureau.

Meer informatie nodig? Neem contact op met dhr. Yves Demaertelaere, bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde: yves.demaertelaere@fracarita.org of 09 241 19 51
of raadpleeg de website: http://www.broedersvanliefde.be/onderwijs

alle vacatures ook op: www.jobs.broedersvanliefde.be

