
 

 

 
 
VLOT!-vzw   Prosper Thuysbaertlaan 1    9160 LOKEREN 

 

VACATURE voor directieteam VLOT! 
 

De Raad van Bestuur van de VLOT!-vzw in Lokeren is op zoek naar een enthousiaste en 
gemotiveerde directeur om het directieteam van VLOT! te versterken vanaf 1 september 
2021. 

 
Profiel 

 

 Je zet je actief in voor de realisatie van ons christelijk geïnspireerd 

opvoedingsproject. 

 Je bent een ploegspeler binnen het VLOT!-directieteam, je ondersteunt de 

beleidslijnen van de directie en de Raad van Bestuur en je bent bereid om deze mee 
te helpen realiseren. 

 Je kan personeelsleden richting en sturing geven in het bijzonder in het kader van de 

uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs en van de 
onderwijsvernieuwingen. 

 Je hebt aandacht voor het welbevinden van personeel en leerlingen. 

 Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden om mensen te motiveren. 

 Je bent flexibel bij wijzigende omstandigheden. Je bent stressbestendig en je 

beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen. 

 Je hebt een vernieuwende kijk op onderwijs. Je kunt innoverend en toekomstgericht 

denken. Je staat open voor nieuwe werkvormen en didactische middelen en je weet 
deze op een doelmatige en verantwoorde wijze aan te wenden en het gebruik ervan 

te stimuleren bij leerkrachten. 

 Je beschikt over een ruime pedagogische ervaring en over didactische inzichten. 

 Je hebt aandacht voor leerlingenproblemen en je werkt mee aan het zorgbeleid. Je 

beschikt over een groot empathisch vermogen. 

 Je bent vertrouwd met de hedendaagse communicatietechnologie en administratie. 

 Je geeft blijk van organisatietalent om taken op een doeltreffende wijze te plannen 

en uit te voeren.  

 Je beschikt over een analytisch denkvermogen om moeilijke opdrachten te kunnen 

opdelen in hanteerbare gehelen zodat medewerkers de opdracht als haalbaar 
ervaren.   

 Je bent bereid tot het volgen van nascholingen en je in te werken in de 

reglementering. 
 
Functie 

 
Je vormt met het huidige directieteam een sleutelpositie in een christelijk geïnspireerde 

scholengroep die staat voor kwaliteit en innovatie. Je geeft in teamverband leiding aan 
personeelsleden om de diverse facetten van het opvoedingsproject, het pedagogisch-
didactisch beleid en de interne kwaliteitszorg te concretiseren. 

De precieze taakomschrijving bestaat naast het organiseren van de concrete werking 
van de eerste graad in samenspraak met de collega- directeur op campus CREO 

voornamelijk uit pedagogische taken:  
 Je bent samen met je collega- directeur op campus CREO verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de leerlingenbegeleiding.  Je verzorgt de communicatie met het CLB, 

ouders, opvoeders, hulpverstrekkers … 
 Je creëert samen met je collega- directeur op campus CREO de voorwaarden om 

eindtermen en leerplannen op een kwaliteitsvolle manier te realiseren, didactische 
vernieuwingen op te volgen en te sturen. 



 

 

 Je ondersteunt de leerkrachten bij hun lespraktijk. 
 Je bent het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en personeelsleden. 

 
 

Voor meer informatie kan je terecht bij Kristel Tinck, algemeen directeur, 
kristel.tinck@vlot.be 
 

 
Voorwaarden  

 
Je bent in het bezit van 
 tenminste een diploma professionele bachelor en een bewijs van pedagogische 

bekwaamheid 
 een ruime ervaring in onderwijs 

 
Het ambt heeft barema 413. 

 

Procedure 
 

Je kandidaatstelling is vergezeld van een curriculum vitae en een visie(tekst) op het 
ambt en bewijsstukken waaruit blijkt dat je voldoet aan de gestelde voorwaarden.  

 
Deze documenten worden uiterlijk tegen 27 april 2021 digitaal doorgestuurd naar  
Dhr. J. De Vos, voorzitter VLOT!-vzw: jens.devos@vlot.be 

 
 

Alle sollicitaties worden uiterst discreet behandeld. 
Na het lezen van de sollicitatiebrieven volgt een eerste screening. Het schoolbestuur 
nodigt een selectie van kandidaten uit voor aparte gesprekken met een interne en een 

externe selectiecommissie op 8 mei 2021. 
De commissies brengen een advies uit bij het schoolbestuur waarna het schoolbestuur 

een beslissing neemt. 
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