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Vacature voor het ambt van pedagogisch  

adjunct-directeur (M/V) 
College Paters Jozefieten vzw – secundair onderwijs - Melle 

28 oktober 2022 

 
 

 
De functie gaat in op 1 februari 2023, met een overgangsregeling. 

 

Met ingang van 1 september 2023 is er een voltijdse vacature voor het ambt van pedagogisch 

adjunct-directeur in de secundaire afdeling van het College Paters Jozefieten, 

Brusselsesteenweg 459, 9090 Melle. 

In de overgang tussen 1 februari en 1 september 2023 gaat het om een halftijdse opdracht 

pedagogisch adjunct-directeur en een halftijdse opdracht in uren leerkracht/Bijzondere 

Pedagogische Taken. 

 

De kandidaat (M/V) beschikt over minstens een bekwaamheidsbewijs van Bachelor (of 

daarmee gelijkgesteld) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.  

De kandidaat voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet rechtspositie van 27 maart 

1991.  

Bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing en een ruime onderwijservaring 

vormen zeker een meerwaarde. 

 

Kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een motivering, moeten ten 

laatste op maandag 21 november 2022 elektronisch ingediend worden bij de voorzitter van het 

schoolbestuur Bernard De Witte (Bernard@agref.be) en bestuurder Luc Vande Moortel 

(luc.vd.moortel@gmail.com).  

 

Je krijgt dan per kerende een ontvangstbericht.  
 

Alle kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld. 

 

Uiterlijk op dinsdag 29 november 2022 krijgen de kandidaten via e-mail een bericht of ze al 

dan niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 8 december 2022 vanaf 

17 uur. 

 

Hieronder vind je het verwachte profiel van het te begeven ambt. 
 

Meer informatie over de vacature kan je bekomen via luc.vd.moortel@gmail.com. 

 

Met vriendelijke groeten 
 

 

 

 

 

Bernard De Witte 

Voorzitter schoolbestuur 
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Profiel van een pedagogisch  

adjunct-directeur (M/V) 
College Paters Jozefieten Melle vzw 

28 oktober 2022 

 
 

 
Wij zijn op zoek naar een toegewijde man of vrouw, christelijk bewogen in woord en daad, 

aan wie wij de nodige ruimte willen geven om te groeien in zijn/haar opdracht als  

pedagogisch adjunct-directeur in het College van de Paters Jozefieten. 

De functie gaat in op 1 februari 2023. 

 

Het College Paters Jozefieten Melle is een onderwijsinstelling met een boeiende geschiedenis. 

De internaatschool, gesticht in 1837, met een voor die tijd apart leerprogramma bestaande uit 

talen, wetenschappen, economie ...,  is geëvolueerd tot een bloeiende school  met een gevarieerd 

onderwijsaanbod.  

Er zijn drie afdelingen : lager 235 leerlingen, secundair ASO met 600 leerlingen en een internaat 

van 250 internen.  Ouders en leerlingen appreciëren vandaag het Huis op mensenmaat. De 

familiale sfeer is voelbaar aanwezig.   

 

Profiel 

Je onderschrijft het christelijk opvoedingsproject van de school dat gegroeid is uit het 

gedachtegoed van de Congregatie van de Paters Jozefieten.  

Je beschikt over de nodige flexibiliteit en wil ook buiten de schooluren tijd en energie investeren 

in jouw opdracht. 

Je hebt 

• een enthousiaste en positieve ingesteldheid 

• communicatieve vaardigheden en talent voor het gezagvol coachen, motiveren en aansturen 

van personeelsleden, werkgroepen… 

• zin voor administratie en aandacht voor de schoolwetgeving. 

Je bent bereid 

• zorg te dragen voor het ‘Huis van Melle’ 

• de verantwoordelijkheid te dragen voor het begeleiden en het pedagogisch ondersteunen 

van leerkrachten bij het verwezenlijken van actuele leerplandoelstellingen 

• erover te waken dat de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen goed gevolgd 

worden 

• je verder te professionaliseren in het directe belang van de school 

• loyaal samen te werken met de directie en het middenkader. 

 

Je bent bekwaam om 

• een eigentijds, kwaliteitsvol en participatief pedagogisch schoolbeleid te voeren 

• samen te werken met leerlingen en ouders 

• gebruik te maken van de huidige digitale communicatietechnieken. 

 

Je overlegt met het schoolbestuur en de Congregatie om te reflecteren over en te werken aan 

het pedagogisch project van de school. 


