
 

 

Merksem, 29 augustus 2022  

Vacature pedagogisch directeur (Voltijds) 

Situering van de school  

 

De Sint-Ludgardisschool Merksem, kortweg SLM, omvat twee basisscholen en één 

secundaire school. SLM maakt deel uit van Katholiek Vlaams Onderwijs (KVO) en van 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

De secundaire school biedt de zes leerjaren aan met een uitgebreid aanbod van 

studierichtingen in drie onderwijsvormen en twee finaliteiten. Zij heeft twee vestigingen: 

één aan de Bredabaan en één aan de du Chastellei. Het volledige studieaanbod is te vinden 

op de website.  

SLM telt momenteel ongeveer 1600 leerlingen, waarvan in totaal ongeveer 700 in de 

secundaire school. 

Opdracht  

 

De pedagogisch directeur is de verantwoordelijke voor de vestiging aan de Bredabaan. 

Zij/Hij zal niet alleen oog hebben voor de  pedagogische organisatie, maar ook voor de 

logistieke noden van de site en voor de aansturing van personeel en secretariaat.  

De pedagogisch directeur SLM Campus KVO (vestigingsplaats Bredabaan)staat mede in 

voor de loopbaanbegeleiding van startende personeelsleden, de coaching van 

personeelsleden in informele trajecten (na het volgen van een opleiding) en 

nascholingsactiviteiten. 

Tot het takenpakket behoren ook diverse contacten met personeel, leerlingen en ouders. 

Hij/Zij wordt in de meeste taken bijgestaan door het middenkader, de bovenschoolse 

werking en/of het secretariaat.  

 

De voornaamste focus ligt op de leerlingen van de eerste graad B-stroom, de 

arbeidsmarktfinaliteit/BSO en de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar 

doorstroomfinaliteit/ASO/TSO, die hun lessen krijgen op SLM Campus KVO. 

 

De twee vestigingen streven samen naar een herkenbaar beleid voor personeel, leerlingen, 

ouders, buurt en andere stakeholders. 

 

De directietaken zullen verdeeld worden in samenspraak met het directieteam van SLM.  

Samen vormen zij ‘het gezicht’ van SLM.  

 

 



 

 

Profiel  

 

• Je hebt een christelijke levensvisie en onderschrijft uitdrukkelijk het opvoedingsproject 

van de school.  

• Je toont een grote betrokkenheid op het hele schoolgebeuren en je bent vertrouwd met 

het stimuleren van kwaliteit in het onderwijs. Je bent bereid het beleid van het team 

en het schoolbestuur loyaal te concretiseren. Je kunt creatief meedenken over 

initiatieven voor de uitbouw van de toekomst van de school binnen het wijzigende 

onderwijslandschap en de modernisering.  

• Je bent gevoelig voor het goed functioneren van de leerlingen op school en hun 

welbevinden waarbij zowel het inhoudelijke leren, als sociale aspecten, als 

persoonlijkheidsvorming aan bod komen. Je bent vertrouwd met zorg voor leerlingen. 

Je kunt positief omgaan met diversiteit.  

• Je bent gevoelig voor het goed functioneren van de personeelsleden en stimuleert 

samenwerking zowel horizontaal als verticaal en in het bijzonder de samenwerking met 

de coördinatoren en leerlingbegeleiders.  

• Je hebt een visie op onderwijs en ontwikkeling op basis van actuele vormingsinzichten.  

• Je beschikt over onderwijskundig leiderschap en managementvaardigheden. Je kan vlot 

in (directie)team samenwerken. Je wilt meewerken aan een effectieve 

schoolorganisatie zodat een duidelijke planning, een vlotte werking en een goed 

werkklimaat gegarandeerd worden.  

• Je hebt oog voor het welzijn van de personeelsleden. 

• Je kunt probleemoplossend denken op basis van een brede contextanalyse en je werkt 

resultaatgericht. Je kunt constructief omgaan met weerstand en conflicten.  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zoals bijvoorbeeld een geduldige 

luisterbereidheid.  

• Je bent vertrouwd met moderne technieken van communicatie en beschikt over ICT-

vaardigheden.  

• Je kunt discreet en loyaal omgaan met informatie en beleidsbeslissingen. 

• Je bent in staat om kritisch te reflecteren over je werk en bereid je te professionaliseren 

in functie van de opdracht. Je bent onder andere bereid om het postgraduaat 

Schoolbeleid (CVA) te volgen. 

• Je bent bereid tot enige flexibiliteit in werkuren op avonden, in weekends en vakanties.  

Ervaring  

 

• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. 

• Je hebt bij voorkeur al ervaring met het functioneren in een leidinggevende of 

beleidsondersteunende functie, in graadcoördinatie, leerlingbegeleiding, GOK-

coördinatie, ondersteunende diensten … 

• Ervaring in het BSO is een voordeel.  

 

 

 



 

 

Taakinhoud 

 

De concrete taken die jou te wachten staan worden in de eerste plaats bepaald door de 

hiervoor beschreven opdracht.  

 

In het bijzonder wordt de aandacht gevraagd voor de volgende taken:  

• Dagelijkse leiding over de campus aan de Bredabaan met oog voor het algemeen 

welzijn van de personeelsleden en leerlingen, maar ook met de opvolging van hun 

attitude op het vlak van orde en netheid, gedrag, uniform, schoolreglement ... 

• Het voorzitterschap  van de delibererende klassenraad van de eerste graad B-stroom, 

de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit, de derde graad BSO, het vierde jaar 

doorstroomfinaliteit en de derde graad ASO en TSO. 

• Lidmaatschap van het directieteam SLM dat uitvoering geeft van het beleid van het 

bestuursorgaan; geregeld overleg met en informatie aan het bestuursorgaan. 

• Je neemt beslissingen die conform de visie van de school zijn (schoolreglement, 

visieteksten, opvoedingsproject …) en de bestaande reglementen en prerogatieven van 

de participatieorganen. 

• Je bent bereid om in overleg met het directieteam deel te nemen aan externe 

initiatieven, aan de directievergaderingen van KVO, aan de eendaagse van SG Lieven 

Gevaert, aan het congres van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, enzovoort 

Aanstelling  

 

De pedagogisch directeur SLM Campus KVO wordt aangesteld door het bestuursorgaan 

van de school. Het gaat om een voltijds ambt. 

Het gevraagde engagement gaat in principe in op 1 september 2022, maar de effectieve 

startdatum zal in overleg bepaald worden.  

Procedure  

 

Het bestuursorgaan maakt de vacature bekend op 29 augustus 2022.  

Het bestuursorgaan verwacht schriftelijke kandidaturen voor de 

functie per mail naar  volgende mailadressen: directie@slm.be en 

rog@slm.be; dit ten laatste op vrijdag 29 september 2022. Een 

kandidatuur bevat een uitgebreide motivatie en een up-to-date curriculum 

vitae. 

mailto:directie@slm.be
mailto:rog@slm.be

