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VACATURE voor directeur VLOT! campus Sint-Teresia 
 
 

De Raad van Bestuur van de VLOT!-vzw in Lokeren is op zoek naar een enthousiaste en 

gemotiveerde directeur om het directieteam van VLOT! te versterken met ingang van 1 september 

2023. 

 

Profiel 

 Je zet je actief in voor de realisatie van ons christelijk geïnspireerd opvoedingsproject. 

 Je bent een ploegspeler binnen het VLOT!-directieteam. Je ondersteunt de beleidslijnen 

van de directie en de Raad van Bestuur en je bent bereid om deze mee te helpen 

realiseren. 

 Je bent stressbestendig en je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen. 

 Je kunt je flexibel opstellen in functie van de goede werking van de schoolorganisatie. 

 Je beschikt over een analytisch denkvermogen om moeilijke opdrachten op te delen in 

hanteerbare gehelen zodat medewerkers de opdracht als haalbaar ervaren. 

 Je hebt organisatietalent. Je kan taken op een doeltreffende wijze plannen en uitvoeren. 

 Je beschikt over de nodige vaardigheden om mensen te motiveren en aan te sturen. Je 

hebt een groot empathisch vermogen. Je hebt aandacht voor het welbevinden van 

personeel en leerlingen. Je bent in de omgang oprecht betrokken en respectvol. 

 Je hebt een vernieuwende kijk op onderwijs. Je denkt innoverend en toekomstgericht.  

 Je beschikt over een ruime pedagogische ervaring en over didactische inzichten. 

 Je bent bereid tot het volgen van nascholingen en je in te werken in de reglementering. 

 Je bent vertrouwd met de hedendaagse communicatietechnologieën. 

 Je hebt een sterke voeling met de werking van een eerste en tweede graad. 

 

 

Taken 

 Je hebt samen met de huidige directeur een sleutelpositie in VLOT!-campus Sint-Teresia. 

Je geeft samen in teamverband leiding aan personeelsleden om de diverse facetten van 

het opvoedingsproject, het pedagogisch-didactisch beleid, preventie -en veiligheidsbeleid 

en de interne kwaliteitszorg te concretiseren. Je zorgt samen voor een goede interne en 

externe communicatie. 

 Je bent binnen het directieteam verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie, de 

leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid. Je stuurt in dit verband de leerlingenbegeleiders 

en de opvoeders aan.   

 Je staat in voor de verdere uitbouw en implementatie van het reactiebeleid op basis van 

het 4-lademodel. 

 Je voert in overleg met de leerlingenbegeleiders gesprekken met leerlingen en ouders. Je 

bent contactpersoon voor externe diensten zoals het VCLB en het leersteuncentrum. 

 Je bent binnen het directieteam verantwoordelijk voor de ouder -en leerlingenparticipatie. 
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Voorwaarden  

 

Je bent in het bezit van 

 tenminste een diploma professionele bachelor en een bewijs van pedagogische 

bekwaamheid 

 een ruime ervaring in onderwijs 

 

 

Procedure 

 

Je kandidaatstelling is vergezeld van een curriculum vitae en een visie(tekst) op het ambt en 

bewijsstukken waaruit blijkt dat je voldoet aan de gestelde voorwaarden.  

 

Deze documenten worden uiterlijk tegen 28 april 2023 digitaal doorgestuurd naar  

Dhr. J. De Vos, voorzitter VLOT!-vzw : jens.devos@vlot.be 

 

Alle sollicitaties worden uiterst discreet behandeld.  

Een selectie van kandidaten zal uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek op 13 mei 2023. 


