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VACATURE VOOR PEDAGOGISCH DIRECTEUR 1ste GRAAD SINT- 
LIEVENSCOLLEGE 

Onze organisatie 

De Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (VZW SKOG) is een organisatie die is ontstaan 

uit een fusie van 6 Gentse schoolbesturen. Onze scholengroep biedt gewoon en buitengewoon 

onderwijs aan in 14 basisscholen en 7 secundaire scholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. Elk 

van hen organiseert kwaliteitsvol en innovatief onderwijs in een open, gastvrij en verbonden leer- en 

leefklimaat. 

VZW SKOG heeft als doelstelling om al haar scholen te ondersteunen opdat zij hun 

opvoedingsproject ten volle zouden kunnen realiseren. Wij vormen een solidaire scholengroep die 

werk maakt van professionele ondersteunende diensten en die schoolteams wil versterken in hun 

complexe en evoluerende opdracht. Wij geloven sterk in de kracht van onze overkoepelende 

samenwerking en streven met onze fusie naar een verdere professionalisering. 
 

De school 

Sint-Lievenscollege Humaniora is een dynamische en bloeiende school met een gemotiveerd 

en ervaren schoolteam. De school biedt studierichtingen aan binnen de finaliteit domein 

overschrijdende        doorstroom (aso). 

De school is gesitueerd te Zilverenberg 1, 9000 Gent en is een zesjarige school ingedeeld in drie 
graden met in totaal circa 1100 leerlingen. Het directieteam bestaat uit een directeur 1ste graad, een 
directeur 2de en 3de graad en een directeur Administratie. 

Verdere info vind je op de website van de school: www.sintlievenscollege.be 

De vacature 

VZW SKOG zoekt voor het Sint-Lievenscollege een pedagogisch directeur voor de 1ste graad,  

indiensttreding op 1 september 2022. 

Het betreft een tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op een vaste benoeming indien aan de 
voorwaarden voldaan is. Je wordt bezoldigd volgens de geldende barema’s voor het 
ambt directeur (https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=ambt&niv=SO&g=&id=363). 

 

Takenpakket 

Samen met het directieteam van de school neem je deze rol ter harte door het uitvoeren van 
de onderstaande taken: 

 
• In verbondenheid met het schoolteam, de leerlingen en hun ouders werk je aan de realisatie 

van het christelijk opvoedingsproject van de school in overeenstemming met de missie en de 
visie van SKOG en de opdrachtsverklaring van  Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

• Je voert een beleid conform het referentiekader voor onderwijskwaliteit. 

• Je streeft via een pedagogisch beleid de realisatie van het curriculum secundair onderwijs na 
zoals beschreven in de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

• Je realiseert samen met het directieteam de implementatie van de vernieuwing 
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secundair onderwijs in de 1ste graad. 

• Je stuurt de opmaak van het schoolwerkplan voor de 1ste graad aan. Je stelt noden 
vast, selecteert prioriteiten en stelt een plan van aanpak op. Je evalueert op 
regelmatige basis de verschillende aspecten  van de schoolwerking en stuurt bij waar 
nodig. Samen met het team werk je op die manier aan de schoolontwikkeling. 

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de inschrijvingen in het eerste en 
tweede middelbaar en de daarbij horende informatieve en administratieve 
activiteiten. 

• Je hebt aandacht voor de noden van elke leerling en ontwikkelt een schoolbreed zorgbeleid 
dat hier maximaal aan tegemoet komt. 

• Je grijpt de overlegplatformen aan als klankbord voor het nadenken over en plannen van de 
schoolwerking. 

• Vanuit het directieteam werk je samen aan de aanwerving, het onthaal, de 
aanvangsbegeleiding, het coachen en het evalueren van de personeelsleden van de 
school in overeenstemming met de afspraken binnen de scholengemeenschap en de 
richtlijnen van het schoolbestuur. 

• Je handelt nauwgezet en correct de administratieve verplichtingen van de school af. 

• Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de scholengroep SKOG door deelname 
aan onderwijsraden, werkgroepen, denkdagen met het schoolbestuur, … 

• Je werkt vlot samen met externe partners zoals CLB, pedagogische begeleiding, 
ondersteuningsnetwerk, nascholing,… 

• Vanuit het directieteam werk je samen met de gedeelde diensten financiën en 
infrastructuur van SKOG aan een adequaat en gezond financieel en 
infrastructureel beleid. 

• Samen met de plaatselijke en de centrale preventieadviseur van SKOG zorg je voor een 
veilige school. Preventie en welzijn vormen voor jou belangrijke thema’s. 

• Je werkt loyaal mee aan de realisatie van het strategisch beleidsplan van de 
scholengroep, vertaalt het strategisch beleidsplan naar concrete acties op het 
niveau van je eigen school en neemt een actieve rol op in het overleg van de 
scholengroep. 

 

 
Profiel 

Je bezit minimaal een bachelordiploma met bewijs van pedagogische bekwaamheid. Ervaring binnen 

de onderwijscontext is een meerwaarde. 
 

Je wordt verwacht onderstaande competenties te bezitten of je bent bereid deze op termijn te 
ontwikkelen: 

• Je vertrekt in denken en handelen vanuit de christelijke waarden van een katholieke 
dialoogschool en vanuit de missie en visie van SKOG. 

• Je bent een oplossingsgerichte, creatieve denker. 

• Je communiceert duidelijk en transparant. 

• Je stimuleert autonomie bij je medewerkers, werkt aan verbondenheid en helpt anderen 
groeien in competentie. 

• Je bent gericht op samenwerking en waardeert de inbreng van iedereen. 

• Je geeft blijk van strategisch denken en handelen. Je werkt systematisch, doelbewust en 
resultaatgericht. 

• Je beschouwt professionalisering als een belangrijk middel tot het bereiken van doelen op 
vlak van school- en kwaliteitsontwikkeling, zowel persoonlijk als voor het schoolteam. 
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• Je selecteert en doseert vernieuwingsimpulsen van binnen en buiten de school vanuit het 
pedagogisch project en de draagkracht van het team. 

• Je leeft de regels en afspraken voor en verwacht dat anderen ze naleven. 

• Je stelt realistische doelen voor jezelf, voor je team en voor de school. 

• Je bezit voldoende kennis of bent bereid deze kennis op te doen om de juiste keuzes voor de 
school te kunnen maken (o.m. m.b.t. preventie en welzijn, ICT, 
personeelsreglementering,…). 

 

Ons aanbod 

Je werkplek bevindt zich in Sint-Lievenscollege Humaniora, Zilverenberg 1 te Gent. 
 

We bieden een afwisselende job waarin je het verschil kan maken, een loopbaan 
vol leermogelijkheden en groeikansen. 

 

Vanaf je indiensttreding start een onthaal- en begeleidingstraject dat je een stevige basis geeft in je 
nieuwe functie. Vanuit het directieteam krijg je van nabij de passende ondersteuning. Ook nadien 
kan je je verder professionaliseren. 

 

In de maandelijkse onderwijsraad ontmoet je collega-directies en werk je samen rond inhoudelijke 
thema’s. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan ten laatste 29 juni 2022 een e-mail met jouw motivatie en cv (PDF-bestand) naar  

vacatures@skogvzw.be t.a.v. Marleen Lietaer. 
 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op  4 juli 2022. Een uitnodiging voor deze gesprekken 

wordt enkele dagen vooraf gestuurd. Gelieve ook je telefonische contactgegevens  toe te 

voegen. 

Voor verdere vragen kan je terecht bij Steven Ronsijn, huidig directeur 1ste graad directeur 

Sint-Lievenscollege via het e-mailadres steven.ronsijn@sintlievenscollege.be. 

De selectieprocedure bestaat uit een screening op basis van cv en motivatiebrief, een 

selectieproef                 en een gesprek met twee selectiecommissies. 
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