
 

VACATURE VOOR DIENSTHOOFD ONDERWIJS EN 

KINDEROPVANG/ALGEMEEN DIRECTEUR VAN HET GEMEENTELIJK 

ONDERWIJS BEVEREN 

 

Onze organisatie 

Het gemeentelijk onderwijs van Beveren heeft 7 basisscholen, 1 secundaire school (GTI Beveren) en 

een kunstacademie met bij afdelingen in Kruibeke en Zwijndrecht.  Deze organisatie valt onder de 

bevoegdheid van het gemeentebestuur/schoolbestuur Beveren. 

Samenwerking staat hoog in het vaandel in de gemeente en in het gemeentelijk onderwijs.  

Het basisonderwijs vormt samen met de gemeenteschool van Kruibeke de scholengemeenschap 

Beveren-Kruibeke. Dit is een scholengemeenschap met meer dan 2500 leerlingen. 

In het secundair onderwijs is een uniek netoverschrijdend samenwerkingsverband opgebouwd met 

GTI Beveren, de Sint-Maartencampus-Beveren en Sint-Joris Bazel. 

Deze scholengemeenschap Beveren-Bazel telt meer dan 3600 leerlingen.  

De kunstacademie Beveren heeft in verschillende deelgemeenten een vestigingsplaats en heeft   

bij afdelingen opgericht in samenwerking met de gemeenten Kruibeke en Zwijndrecht. In deze 

kunstacademie genieten meer dan 2700 cursisten van het kunstonderwijs.  

Deze groeiende onderwijsgemeenschap werkt enthousiast aan de ontwikkeling van kwaliteitsvol 

onderwijs op maat. Door intens samen te werken slagen een dynamische groep van directeurs en 

medewerkers erin om de missie en visie die beschreven staan in de pedagogische projecten, te 

realiseren. Het uitbouwen van deze onderwijsgemeenschap gebeurt mede op de dienst Onderwijs 

en Kinderopvang. Deze dienst maakt deel uit van de afdeling Interne Zaken van de gemeente.  

De dienst werkt tevens aan een sterk onderbouwd en inventief flankerend onderwijsbeleid voor álle 

Beverse scholen en een doordacht en toekomstgericht beleid rond kinderopvang, zowel voor baby's 

en peuters als voor schoolgaande kinderen. 

 

De vacature 

Gemeente Beveren zoekt een diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur 

gemeentelijk onderwijs Beveren met indiensttreding op 6 november 2023. 

Het betreft een tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op een vaste benoeming als directeur indien 

aan de voorwaarden voldaan is.  

Het diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Beveren 

draagt in opdracht van het schoolbestuur de verantwoordelijkheid voor de werking van het 

gemeentelijk onderwijs, het flankerend onderwijsbeleid en kinderopvang en wordt in zijn 

werkzaamheden ondersteund door het schoolbestuur, collega-directeurs, een goed uitgewerkte 

dienst onderwijs en kinderopvang en administratieve medewerkers.  

 

Het diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur gemeentelijk onderwijs Beveren 

wordt bezoldigd volgens de salarisschaal die geldt voor directeurs basisonderwijs en overeenkomstig 

het vereiste bekwaamheidsbewijs en ontvangt hierbij een mandaatvergoeding van algemeen 

directeur onderwijs.  

 



 

Aanwervingsvoorwaarden 

Wettelijke aanwervingsvoorwaarden uit het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd 

onderwijzend personeel van 27 maart 1991 (artikel 40 en 41):  

• houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit 

specifieke selectie- of bevorderingsambt, organiek of bij overgangsmaatregel. Voor een 

aanstelling in het ambt van directeur is een bekwaamheidsbewijs ten minste professionele 

bachelor (ten minste PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) vereist; 

• als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben verkregen in 

het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij de inrichtende macht waar de vacante 

betrekking zich situeert. Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze 

voorwaarde geacht voldaan te zijn; 

• voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet 

Rechtspositie; 

• de betrekking wordt uitgeoefend als hoofdambt. 

 

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. 

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


 

• 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. 

Profiel 
Diploma – Ervaring 

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

werken, projectmatig werken) 

• Minimaal Bachelorsdiploma en pedagogisch bekwaamheidsattest. 

• Ervaring in het onderwijs is een pluspunt 

 

Kennis  

• Kennis van / affiniteit met wetgeving rond kinderopvang   

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

• Kennis van / affiniteit met onderwijs  

 

(Differentiërende) competenties  

• Coachend leiderschap 

• Visie-ontwikkeling 

• Vertaling van visie naar beleid 

• slagen in een selectieproef bestaande uit een schriftelijk, psychotechnisch en mondeling 

gedeelte 

• de proefperiode van twee jaar afronden met een gunstige beoordeling. 

 

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

ontwikkelen: 

• Bijzondere aandacht hebben voor het welbevinden van de leerlingen op school. Hierin een 

actieve en coördinerende rol durven opnemen met teamleden, begeleiders van 

ondersteuningsnetwerken en CLB. 

• Een vlotte samenwerker en betrouwbaar zijn.  

• Communicatievaardig zijn bij formele en informele contacten. Empathie tonen en zoeken 

naar pragmatische oplossingen. 

• Over de nodige vaardigheden beschikken om in collegiale verstandhouding en overleg 

beleidstaken op te nemen en leiding te geven. 

• Bereid zijn zich in te werken en te professionaliseren. 

• In het handelen de public relations van het onderwijs bevorderen. 

• Loyaal de beslissingen van het schoolbestuur ondersteunen. 

• Participatief en constructief kunnen deelnemen aan de verschillende overlegorganen op het 

niveau van de scholen en de scholengemeenschap en op niveau van de dienst Onderwijs en 

Kinderopvang. 

• Bereid zijn om naast de gewone diensturen ook bijkomende prestaties te leveren wanneer 

de opdracht dit vereist. 

• Over organisatorische vaardigheden beschikken. 

• Stressbestendig en flexibel zijn. Vlot kunnen schakelen in wisselende omstandigheden. De 

rust kunnen houden. 

• Planmatig en doeltreffend kunnen werken. 

• Autonomie bij medewerkers stimuleren, werken aan verbondenheid en anderen helpen 

groeien in competentie. 



 
• Over voldoende kennis beschikken of bereid zijn deze kennis op te doen rond 

personeelsreglementering, wetgeving preventie en welzijn, ICT, … om in samenwerking met 

experten en/of ondersteunende diensten de juiste keuzes voor de school en het flankerend 

onderwijs en de kinderopvang te kunnen maken. 

 

 

Takenpakket 
 

Samen met het team neem je je rol als diensthoofd onderwijs en kinderopvang/algemeen directeur 
gemeentelijk onderwijs Beveren ter harte door het uitvoeren van de onderstaande taken: 
 

• In opdracht van het gemeentebestuur en in verbondenheid met het directieteam, de 

medewerkers van de dienst onderwijs/flankerend onderwijs en kinderopvang, werk je aan de 

realisatie van de pedagogische projecten van de scholen in overeenstemming met de missie 

en de visie van de school. 

• Als lid van de afdeling interne zaken lever je input aan de strategie en het beleid en geef je 

mee vorm aan het strategisch beleid. 

• In samenwerking met de scholen, de schoolbesturen, kinderopvang - initiatieven, via de 

adviesraden Onderwijsraad en Lokaal Overleg Kinderopvang bijdragen aan de richting 

bepaling en de organisatie van onderwijs en kinderopvang  in Beveren. 

• Een kader creëren voor een optimale werking, financiering en implementatie van het 

beleidsplan en een optimaal partnerschap met de besturen creëren. 

• Beleid voorbereiden en formeel overleg met bestuursleden opzetten, rekening houdend met 

bovenlokaal beleid en wetgeving.  

• Opmaken van doelstellingen voor Onderwijs en Kinderopvang   

• Ondersteunen van het schoolbeleid conform het referentiekader voor onderwijskwaliteit. 

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

van Onderwijs en Kinderopvang , zowel vanuit de actor- als vanuit de regierol realiseren. 

• 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. 

• De effectiviteit van de dienstverlening continu verbeteren. 

• Samen met het team meewerken aan de schoolontwikkeling. 

• 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. 

• Inschatten van de nodige middelen, opmaken van een budgetplan, na toewijzing beheren 

van de middelen van Onderwijs en Kinderopvang opvolgen, bijsturen en verantwoorden van 

het gebruik van de middelen. 

• Rapporteren aan de adjunct-algemeen directeur van de gemeente om het bestuur in staat te 

stellen de status en de voortgang van de doelstellingen en werking op te volgen, beslissingen 

te nemen en adviezen te formuleren.  

• 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.  



 

• Opzetten, plannen, aansturen en implementeren van projecten en programma’s, managen 

van programma’s en projecten. 

• Eigen kennis continu verhogen en verbreden (helikopterview, link met de rest van de 

organisatie), leren van nieuwe werkwijzen, programma’s, reglementering en taken. 

• Vlot samenwerken met externe partners zoals CLB, pedagogische begeleiding, 

ondersteuningsnetwerk, nascholing, hogescholen, onderwijskoepels,  … 

• Opvolgen van de ontwikkelingen van beleidsgebieden die direct verbonden zijn aan de 

studieloopbaan en het welbevinden van de leerlingen (studiekeuzebegeleiding, leren leren, 

leren kiezen, socio-emotionele begeleiding, zorgcontinuüm, handelingsgericht werken, 

leersteundecreet, herstelgericht werken, sanctioneren, taalondersteuning,…). 
 

Ons Aanbod 
We bieden een afwisselende job waarin je het verschil kan maken in een loopbaan vol 

leermogelijkheden en groeikansen. 

Vanaf je indiensttreding start een onthaal- en begeleidingstraject dat je een stevige basis geeft in je 

nieuwe functie. Ook nadien krijg je de kans om je professioneel te ontwikkelen en heb je de 

mogelijkheid om je verder te verdiepen in specifieke technische materies. 

 

Interesse? 
Solliciteren kan tot en met 30 april 2023 via jobsolutions: 

https://www.jobsolutions.be/register/15001-63 

 

De examenprocedure vindt plaats vanaf 22 mei 2023. Een uitnodiging voor deze  

procedure wordt enkele dagen vooraf gestuurd.  

Voor verdere vragen kan je terecht bij Kris Deckers via het mailadres kris.deckers@beveren.be 

 

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

proef, een psychotechnische proef en een gesprek met de selectiecommissie. 

https://www.jobsolutions.be/register/15001-63
mailto:kris.deckers@beveren.be

