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Vacature campusdirecteur  

 
campus Immaculata Maria 

Kapelleweide 5/7 te Roosdaal 

 

voor indiensttreding op 1 september 2022 

 

Verwachtingen 

De kandidaat 

− is houder van de vereiste bekwaamheidsbewijzen  (master/pedagogische bekwaamheid) 

− heeft bij voorkeur werkervaring binnen het katholiek onderwijs 

− getuigt van een authentieke levenshouding  

− beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig en algemeen leiderschap 

− is bereid om het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur in een open, communicatieve 

en participatieve samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen 

− is gemotiveerd om samen te werken met andere directies van de vzw OZCS West-Brabant en van 

de scholengemeenschap Kardinaal Cardijn 

− is bereid om participatief, loyaal en complementair samen te werken met de directeur 

basisonderwijs en de directeur secundair onderwijs 

− is enthousiast en getuigt van een positieve ingesteldheid 

− is discreet, flexibel en stressbestendig 

− is teamgevoelig en beschikt over de nodige vaardigheden om een lerarenteam te inspireren en te 

motiveren 

− is bereid om samen te werken met de lokale gemeenschap 

− is bereid om de samenwerking tussen de basisschool en secundaire school te optimaliseren 

− is communicatief vaardig 

− is ruim beschikbaar en bereikbaar tijdens en buiten de lesuren 

− is bereid om zich door nascholing te professionaliseren  
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Taak 

De campusdirecteur: 

- coördineert de onderwijsorganisatie op de campus en rapporteert aan het 

schoolbestuur 

- neemt de leiding en delegeert in de samenwerking met de directeur secundair 

onderwijs en de directeur basisonderwijs 

Op campusniveau behartigt hij/zij het algemeen beleidsplan, het logistiek beleid, de externe 

communicatie en de contacten met de lokale en externe partners. 

Naast de beleidsdomeinen op campusniveau neemt hij/zij de algemene leiding in de 

secundaire school en zal het personeelsbeleid in zijn/haar takenpakket opvolgen. 

 

Kandidaatstelling 

 

Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae via mail ten laatste op 

31 juli 2022 naar: 

 

johan.eliat@onderwijsvorselaar.be 

t.a.v. Johan Eliat, afgevaardigd bestuurder  

 

 

 

Om eventueel hun kandidatuur verder toe te lichten kunnen kandidaten door het schoolbestuur 

telefonisch gecontacteerd worden.  

Kandidaten kunnen op verzoek het opvoedingsproject van het schoolbestuur ontvangen alsook 

verdere informatie vragen via johan.eliat@onderwijsvorselaar.be 
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