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Functieprofiel diensthoofd onderwijs en kinderopvang/ 

algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Beveren   
 

1. Doel van de functie 
• Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor Onderwijs en Kinderopvang in opdracht van het 

gemeentebestuur/schoolbestuur Beveren  

• Bepalen en bewaken van de krijtlijnen voor een adequate interne organisatie 

• Verlenen van advies en ondersteuning aan het schoolbestuur, management en directieteams om een kader te creëren dat toelaat: 

o innoverende, kwaliteitsvolle, klantgerichte en continue onderwijs- en kinderopvang mogelijkheden in Beveren te garanderen  

o een fijne werk- en leeromgeving te realiseren in lijn met het organisatiekompas (missie, visie, waarden, organisatieprincipes) 

 

2. Organogram  
Het diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Beveren werkt voor het schoolbestuur Beveren binnen de 

afdeling Interne Zaken en leidt daar de Dienst Onderwijs en Kinderopvang. Deze dienst heeft drie pijlers:  

• Kinderopvang : hiertoe behoort de eigen buitenschoolse opvang in de gemeentescholen en de supervisie over de extern georganiseerde opvang 

0-3 jaar en buitenschoolse opvang.  

• Flankerend onderwijsbeleid: hiertoe behoort de supervisie over het flankerend onderwijsbeleid, zowel de decretaal vastgelegde thema’s als 

lokaal gemaakte afspraken.  

• Gemeentelijk onderwijs: hiertoe behoren de directeurs van het gemeentelijk onderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs en kunstacademie).  

Het diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Beveren rapporteert aan het afdelingshoofd interne zaken van 

de gemeente en aan het schoolbestuur. 

Binnen het team Onderwijs en Kinderopvang stuurt het diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Beveren  

rechtstreeks 8 medewerkers aan, een team van directeurs basisonderwijs, een directieteam van het gemeentelijk technisch instituut en een directieteam 

van de gemeentelijke kunstacademie.  
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Het onderstaande organogram is verweven in de gemeentelijke organisatie en valt onder de afdeling interne zaken van de gemeente. 

Organogram: Afdeling interne zaken gemeentebestuur Beveren 
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3. Organisatiekompas 
 

3.1. Missie  
De missie van het schoolbestuur Beveren is vertaald in het meerjarenplan: Duurzame toekomst en leefomgeving, veiligheid, kwaliteitsvol en betaalbaar 

zorgcontinuüm, onderwijs op maat van elke leerling, …. 

Dat is waar Beveren voor staat en waarvoor de ruim 600 medewerkers van de gemeente elke dag het beste van zichzelf voor geven. 

Meerjarenplan 2020-2025 en Jaarrekening | Beveren 

De dienst Onderwijs en Kinderopvang  werkt binnen deze context en 

• ontwikkelt een sterke visie op onderwijs en kinderopvang  in Beveren, waarbij het kind centraal staat; 

• vertaalt deze visie in een sterke actorrol en een actieve regierol; 

• werkt intensief samen met alle betrokken interne en externe partijen; 

• verzekert daardoor een voldoende breed en kwalitatief onderwijs- en kinderopvang aanbod in de gemeente, zodat elk kind optimale kansen 

geniet. 

Het diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Beveren legt zich voornamelijk toe op de ontwikkeling en 

doorvertaling van een gedeelde visie op onderwijs en kinderopvang  in Beveren, en (bege)leidt het voltallige team in de implementatie van die visie. 

Daarbij zet het diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Beveren vooral in op breed netwerken en op een 

coachende en inspirerende communicatie- en leiderschapsstijl. 

 

3.2. Waarden 
Verbinden - Betrokken – Efficiënt – (doel)Gericht – Respect – Integer – Positief 

maken ook een belangrijk deel uit van het waardenkader van Beveren: 

• Organisatiebetrokkenheid: het – in overleg met de (algemeen) directeur en het gemeentebestuur – opnemen van ad hoc taken, vervangen van 

afwezige collega’s en het inspringen bij noodgevallen zodat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd is, dat noodgevallen onder controle 

gehouden worden en dat er bijgedragen wordt aan organisatiebrede projecten. 

https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/bestuur-en-participatie/bestuur/meerjarenplan-2020-2025-en-jaarrekening
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• Samenwerking met collega’s: het actief meewerken aan een goede samenwerking om mee te zorgen voor een fijne teamsfeer, een vlot verloop 

van het werk en het realiseren van teamdoelstellingen. 

 

4. Resultaatgebieden 
 

4.1. (Bijdragen aan het) definiëren van strategisch beleid 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  

 

• als lid van de afdeling interne 

zaken 
 

• in samenwerking met de scholen, 

de schoolbesturen, kinderopvang - 
initiatieven, via de adviesraden 

Onderwijsraad en Lokaal Overleg 
Kinderopvang .  

 

• input leveren aan de strategie en 
het beleid 

• bijdragen aan de richting bepaling 
en de organisatie van onderwijs en 

kinderopvang  in Beveren 
 

• mee vorm geven aan het 
strategisch beleid 

• een kader creëren voor een 
optimale werking, financiering en 

implementatie van het beleidsplan 
• een optimaal partnerschap met 

de besturen creëren 
 

• input voor strategie leveren 
• actief volgen van en anticiperen 

op maatschappelijke en wettelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot 

onderwijs en kinderopvang   
• beleid voorbereiden 

• formeel overleg met 
bestuursleden opzetten 

• rekening houden met 
bovenlokaal beleid en wetgeving 
• organiseren van 

(burger)participatie 

• … 

 

4.2 Vertalen van beleid en strategie 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  

 

• voor Onderwijs en Kinderopvang   
• in samenwerking met de 
besturen, andere diensten en 

partners 

• vertalen en concretiseren van het 
beleid en de strategie in een 
algemeen strategisch beleid voor 

Onderwijs en Kinderopvang   

•een duidelijke visie, aanpak en 
richting als leidraad voor de 
specifieke strategie en werking van 

Onderwijs en Kinderopvang ,  

• integreren van de 
organisatieprincipes in het beleid 
van Onderwijs en Kinderopvang  
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 • opmaken van doelstellingen voor 
Onderwijs en Kinderopvang   
 

zowel vanuit de actor- als vanuit 
de  
regierol 
 

• opmaken van doelstellingen en 
plannen voor Onderwijs en 
Kinderopvang  
• een duurzaam capaciteitsbeleid 

uitwerken voor Onderwijs en 

Kinderopvang  

• input verzamelen van partners en 
burgers via inspraakmomenten 

• stimuleren van participatie, 

communicatie 

• … 
 

 

4.3. Initiëren, (laten) uitwerken, implementeren en monitoren van beheersmechanismen 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  
 

in lijn met de richtlijnen  
en werkmethodes voor  

Beveren 

 

• initiëren, (laten) uitwerken en  
implementeren van: 

- een adequate 

organisatiestructuur 
(schoolbestuur,  
Scholengemeenschap, 
kinderopvanginitiatieven, … ) 

- effectieve en efficiënte processen  

en procedures 
- samenwerkingsafspraken 
- tools en instrumenten 

- een personeelsplan  

• meten, evalueren, rapporteren en  
monitoren van de effectiviteit  
• controle uitoefenen op de  
toepassing van de richtlijnen 

• een optimale werking van 
Onderwijs en Kinderopvang  

in Beveren en van alle betrokken 

teams te realiseren 
• de organisatie bijstaan in het  
hanteren van de geldende  
afspraken 

• de effectiviteit van de  

dienstverlening continu 
verbeteren 
 

• ontwikkelen en definiëren van 
werkingsmodellen en  

organisatiestructuren: schoolbestuur 

en scholengemeenschap formaliseren 
en aansturen alsook het Lokaal 
Overleg Kinderopvang  en de 
Onderwijsraad.  

• acties i.k.v. capaciteitsbeleid voor 

Onderwijs en Kinderopvang  
implementeren en opvolgen 
•proces/projectmanagementsystemen 

en -methodes aanreiken 

• organisatiebeheersing 
• personeelsbehoefteplan voor het 
gemeentelijk onderwijs opstellen 
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 • opvolgen van de specifieke 
reglementering en richtlijnen  
van Onderwijs en Kinderopvang  
• bewaken van het organisatiekompas 

• … 

 

 

4.4. Leiden, coachen en coördineren 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  
 

 • leiden, coachen, motiveren,  

inspireren en enthousiasmeren 
van  

de teams  
• coördineren van de uitvoering en  

voortgang van de operationele  
doelstellingen en programma’s  
• adviseren van de teams en de  

specialisten 

 

• met de juiste competenties en in  

een optimaal werkklimaat de  
zelfsturende capaciteit van de  

teams bevorderen 
• de realisatie van doelstellingen 

en  
projecten bevorderen  
 

• functionerings-, bijsturings-, 

coaching- en/of  
evaluatiegesprekken met 

medewerkers  
• het laten leven van de waarden 

en het organisatiekompas  
door o.a. voorbeeldgedrag 
• op elkaar afstemmen van de 

activiteiten van de teams en  

de stromen 
• dienstoverleg organiseren 
• teams ondersteunen op maat 

• opleiden van nieuwe 

projectleiders 

• … 
 

 

4.5. Beheren van middelen 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  
 

• in overleg met  
managementteam 

• inschatten van de nodige 
middelen 

verzekeren dat de beschikbare  • middelen aanvragen en 
onderbouwen 
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• voor Onderwijs en Kinderopvang  
 

• opmaken van een budgetplan 
• na toewijzing beheren van de  
middelen van Onderwijs en 
Kinderopvang 

• opvolgen, bijsturen en  

verantwoorden van het gebruik 

van  
de middelen 

 

middelen optimaal worden ingezet 
en verantwoord in functie van de  
doelstellingen en/of toegekende  
subsidies 

 

• budgetten beheren, verdedigen 
en implementeren 
• zorgen voor een gefundeerd, 
samenhangend, tijdig en  

nauwkeurig budgetvoorstel en 

voor een accuraat  

budgetbeheer en -controle 
• toezien op een goede integratie 

van het financiële luik in  

het geheel van de strategische 

doelstellingen 
• onderzoeken van 
subsidiemogelijkheden of 

alternatieve  

financieringsmogelijkheden 

• … 
 

 

 

4.6. Rapporteren 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  

 

binnen de  
vooropgestelde timing  

en vorm 

 

rapporteren aan 
managementteam,  

besturen, partners en hogere  

overheden  

 

hen in staat stellen: 
- de status en voortgang van de  

doelstellingen en werking op te  

volgen 

- beslissingen te nemen  

- adviezen te formuleren 
 

• rapporteren over de voortgang en 
resultaten van programma’s, 

projecten en de algemene werking 

van Onderwijs en Kinderopvang  in 

Beveren 

• opmaak 
verantwoordingsrapporten, zowel 
inhoudelijk als financieel 

• … 
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4.7. Stakeholdermanagement 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  
 

 • voorbereiden en verspreiden van  

strategische communicatie 
• de doorstroom van informatie  

verzorgen 
• adviseren, ondersteunen en  

inspireren van het bestuur, 

partners en de diensten 
• opbouwen van relaties met 

externe actoren en partners 
 

• draagvlak creëren voor 

beslissingen en strategieën  
• alle partijen van de juiste 

informatie voorzien 
• opbouwen van kennis en delen 

van ervaringen 

• invloed hebben op initiatieven en  
beslissingen van besturen, 

partners  
en (bovenlokale) overheden  

 

• doorgeven en doorvertalen van 

bestuurs- en  
beleidsbeslissingen naar het 

werkterrein 
• organiseren van 

informatiesessies 

• informeren van het bestuur van 
wat er leeft op het terrein  

en vice versa 
• afstemming communicatie 

(organisatie en actieve  
deelname intern overleg; 

bevorderen van de interne  
communicatie) 

• samenwerking opzetten en 
uitbouwen met externe  

specialisten of partners  

• informatie uitwisselen met 
collega's en medewerkers van  

lokale overheden 

• bijwonen van werkgroepen, 

vergaderingen, enz. 
• actief deelnemen aan regionale 

en bovenlokale overlegen 
informatie-platformen 

• verzorgen van de externe 

communicatie 
• waken over een constructieve 

relatie met de vakbonden 
• organisatie vertegenwoordigen 
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• … 
 

4.8. Opzetten en managen van projecten en programma’s 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  
 

 • opzetten, plannen, aansturen en  

implementeren van projecten en  
programma’s 

• managen van programma’s en  

projecten 
 

• (nieuwe) structuren, processen,  

producten en diensten 
ontwikkelen  

en verbeteren 

• projecten op elkaar en op de  
strategie afstemmen  

 

• sponsorschap en projectleiding 

opnemen van projecten 
• stuurmechanismen opzetten en 

toepassen 

• projecten van eigen teams op 
elkaar afstemmen 

• valideren van projectvoorstellen 
en projectstappen 

• ... 
 

 

 

4.9. Bijleren en zichzelf verder ontwikkelen 

 Verantwoordelijkheden Te bereiken resultaten Voorbeelden van activiteiten  
 

 • eigen kennis continu verhogen en  

verbreden (helikopterview, link 
met  

de rest van de organisatie) 
• leren van nieuwe werkwijzen,  

programma’s, reglementering en  
taken  

 

• over de vereiste kennis  

beschikken om een kwalitatieve  
dienstverlening te kunnen bieden 

• bijblijven op het vlak van  
reglementering en deze kunnen  

toepassen in het eigen werk 
 

• volgen van vormingen 

• nieuwigheden overbrengen naar 
de teams 

• met zicht op de totale organisatie 
inschatten van de  

impact van eigen projecten / 
projecten van de teams 

• inspiratie halen bij andere 
besturen en organisaties 
• … 

 



 

11/11 
 

5. Profiel 
5.1. Diploma – Ervaring 

• Minimum 4 jaar relevante beroepservaring (kan zijn op vlak van leidinggeven, beleidsmatig werken, projectmatig werken) 

• Bachelorsdiploma en pedagogisch bekwaamheidsattest. 

• Ervaring in het (basis) onderwijs is een pluspunt 

 

5.2. Kennis  

• Kennis van / affiniteit met wetgeving rond kinderopvang   

• Kennis van / affiniteit met de werking van de gemeentelijke organisatie 

• Kennis van / affiniteit met onderwijs  

 

5.3. (Differentiërende) competenties  

• Coachend leiderschap 

• Visie-ontwikkeling 

• Vertaling van visie naar beleid  


