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Vacature voor de functie van directeur (m/v) in het 
Damiaaninstituut te Aarschot  

met indiensttreding op 1 september 2020 
 

De vacature 

Het schoolbestuur van Arcadia vzw wenst, met ingang van 1 september 2020, een 

directeur aan te stellen voor haar school Damiaaninstituut met vestigingsplaats Pastoor 

Dergentlaan 220 te 3200 Aarschot.  

De school 

Vzw Arcadia is een scholengroep van 4 secundaire scholen en 9 basisscholen. De 

scholen hebben als gemeenschappelijk doel om, vanuit een katholieke inspiratie, te 

werken aan kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling. 

Het Damiaaninstituut is een scholencampus met een ruim studieaanbod dat verdeeld is 

over de interessedomeinen klassieke studiën, economie en ondernemen, technologie en 

wetenschappen (STEM). De school, die ongeveer 1100 leerlingen telt, heeft een 

christelijk geïnspireerd opvoedingsproject naar het voorbeeld van Pater Damiaan. Ze 

maakt deel uit van de Katholieke Scholengemeenschap Aarschot-Betekom. 

De functie 

• De directeur van het Damiaaninstituut bouwt actief mee aan de realisatie van 

het opvoedingsproject van de school, gebaseerd op de opdrachtverklaring van 

het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en aan de missie en visie van de school. 

Hij/zij doet dit binnen het wettelijk kader van het Ministerie van Onderwijs en 

Vorming. 

• De directeur is eindverantwoordelijke in gedeeld leiderschap met het 

beleidsteam van de school. Samen zijn ze de motor van een dynamisch 

schoolleven. De directeur voert, samen met het beleidsteam, de dagelijkse 

leiding van de school. Hij/zij werkt samen met zijn team aan de profilering en 

positionering van de school. 

• De directeur denkt en werkt vanuit een christelijke visie. Deze visie is 

herkenbaar in het eigen opvoedingsproject van de school. 

• De directeur inspireert en motiveert het schoolteam om samen het pedagogisch 

project van de school te realiseren. 

• De directeur bewaakt en stimuleert de kwaliteit van het onderwijs in de school: 

o hij/zij waak erover dat het aangeboden onderwijs voldoet aan de eisen 

van de overheid; 

o hij/zij houdt de visie op het pedagogisch beleid van de school; 

o hij/zij actualiseert het pedagogisch beleid van de school, rekening 

houdend met nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het onderwijs; 

o hij/zij ondersteunt en bewaakt de realisatie van het eigen pedagogisch 

project. 

• De directeur voert een sterke communicatie met de personeelsleden van de 

school. 

• De directeur ondersteunt, samen met het CLB en andere externe partners, de 

uitbouw van een zorgbeleid. 

• De directeur coördineert het personeelsbeleid in de school: 

o hij/zij ondersteunt de professionele ontwikkeling van personeelsleden; 

o hij/zij voert functionerings- en evaluatiegesprekken. 
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• De directeur is verantwoordelijk voor het materieel en financieel beleid. Hij/zij 

bepaalt, in samenspraak met het beleidsteam, de centrale diensten van vzw 

Arcadia en het schoolbestuur, prioriteiten voor de besteding van de financiële 

middelen en waakt, als een goede huisvader, over een rationeel, duurzaam en 

vooruitziend beheer. 

• De directeur concretiseert loyaal het beleid van het schoolbestuur, samen met 

de andere Arcadiascholen. 

• De directeur werkt in een constructieve dialoog, samen met alle partners: 

o hij/zij vertegenwoordigt de school in diverse overlegorganen; 

o hij/zij behartigt de belangen van de school. 

• De directeur is bereid zich permanent na te vormen in functie van het 

takenpakket. 

Het profiel 

• Je beschikt over een masterdiploma, aangevuld met een bewijs van 

pedagogische bekwaamheid.  

• Je bent bereid het postgraduaat Schoolbeleid voor directieleden SO te volgen bij 

het Centrum voor Andragogiek (CVA). 

• Je bent gedreven en flexibel, zowel in denken als in handelen. 

• Je bent een ‘people manager’ met stevig leidinggevende vaardigheden als 

motivator, inspirator en stimulator: 

o je beschikt over de vaardigheid om actief te luisteren en je hebt een 

natuurlijk empathisch vermogen; 

o je kan delegeren, geeft mensen vertrouwen en activeert of versterkt zo 

hun betrokkenheid, hun welbevinden en hun professionele persoonlijke 

groei; 

o je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden om een team 

te leiden en te motiveren; 

o je staat open voor vernieuwing en kan, in samenwerking met het 

schoolteam, een positief veranderingsproces aansturen.   

• Je bent jong van geest, hebt interesse in de jeugd en kan goed omgaan met 

jongeren. 

• Je betrekt overlegorganen en geledingen bij de besluitvormingsprocessen en 

zorgt ervoor dat beslissingen een ruim draagvlak kennen binnen de school. 

• Je waardeert de eigenheid van elke graad, elke studierichting en elke afdeling 

en werkt vanuit een geloof in de kracht en de meerwaarde van hun onderlinge 

verbondenheid. 

• Je toont interesse voor activiteiten van school-betrokken instanties die het 

project van de school kunnen en willen ondersteunen en hebt aandacht voor de 

socio-economische partners van de regio. 

• Je beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden waardoor je 

het vertrouwen weet te winnen van je team en de gesprekspartners op 

verschillende niveaus. 

• Je reflecteert kritisch over je werk en bent bereid jezelf waar nodig bij te sturen. 

• Je bent stressbestendig, flexibel en ook buiten de normale schooluren 

beschikbaar. 

• Verder strekt tot aanbeveling: 

o een grote beschikbaarheid in de mate waarin de goede werking van de 

school dit vereist; 

o een brede culturele en maatschappelijke interesse; 

o een interesse in technologie en wetenschappen; 

o een voorkennis inzake onderwijs. 
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Statuut en bezoldiging 

Het betreft een tijdelijke aanstelling. Na 2 jaar en na een positieve evaluatie kan er een 

vaste benoeming volgen. Een directeur van een school met een 3de graad wordt 

bezoldigd volgens salarisschaal 525. 

 

Kandidaatstelling 

Kandidaturen worden bezorgd, uiterlijk op 1 mei 2020. Dit moet gebeuren via een 

schrijven t.a.v. Dhr. Guy Janssens, voorzitter, p/a Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot. 

Voor meer inlichtingen over de functie, de selectieprocedure en de verloning kan u 

terecht bij Guy Prenen, campusdirecteur, op mailadres: 

guy.prenen@damiaaninstituut.be. 

De kandidaten moeten naast hun cv met aandacht voor realisaties, verworven 

competenties en gevolgde nascholingen, een schriftelijke visie meesturen over 

beleidsvoerend vermogen van de school en de rol van de directeur daarbij. 

De kandidaatstelling wordt met volledige discretie behandeld. 

Een selectiecommissie zal op basis van de sollicitatiebrief van de kandidaat oordelen of 

hij/zij voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Een externe screening kan 

overwogen worden. Tijdstip en locatie worden later meegedeeld. 

 

Het bestuur van vzw Arcadia 

 

 

 

 

 

 


