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Op de meer dan 1.000 plaatsen waar het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangeboden, zijn 
we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Om en bij de 40.000 
medewerkers van het GO! bieden kwaliteitsvol onderwijs aan 340.000 leerlingen en cursisten. Iedereen 
krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven is onze missie. 

Voor het (op te richten) GO! leersteuncentrum van scholengroep 19 Dender, 
scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen en scholengroep 21 Vlaamse Ardennen zijn 
wij op zoek naar een gedreven directeur.  

 

Doel van de functie 
 
De directeur voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid vertrekkende vanuit  het PPGO! en 
van de visie op leersteun van het schoolbestuur van de betrokken scholengroepen. De directeur geeft 
vanuit deze visie en vanuit de kaders van het leersteundecreet vorm aan de opdracht van het LSC.  
 

Jobinhoud 

De directeur ontwikkelt een gedragen visie, creëert draagvlak en betrokkenheid bij het tot stand komen van 
beslissingen en concretiseert die visie naar resultaten en effecten op leerling- en schoolniveau.  

De directeur bewaakt en verdedigt daarbij de belangen en de opdracht van het LSC en het GO!.  

De directeur voert een motiverend personeelsbeleid afgestemd op noden, talenten en competenties 
en met aandacht voor samenwerking, professionalisering en welzijn.  

De directeur neemt de operationele leiding op van het LSC, is verantwoordelijk voor de verwerking van de 
personeelsadministratie en voor het financieel beleid. 

De directeur communiceert helder en gericht naar internen en externen over het gevoerde beleid, neemt 
deel aan samenwerkingsverbanden en is zowel intern als extern het aanspreekpunt van het 
leersteuncentrum. 

De directeur rapporteert aan en wordt geëvalueerd door de algemeen directeur van het schoolbestuur 
waar de administratieve zetel van het LSC is gevestigd, scholengroep 21 Vlaamse Ardennen. 
 

Wat verwachten wij? 
 
De directeur beschikt over een grondige kennis van het onderwijslandschap in het algemeen en van de 
noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het bijzonder. Hij/zij is op de hoogte van alle 
relevante regelgeving, methodes en technieken.  
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De directeur 

▪ heeft beleidservaring;  

▪ kan abstract denken omzetten naar concrete acties binnen de eigen context; 
▪ kan prioriteiten stellen;   
▪ verbindt participatie met daadkracht; 

▪ kan motiveren, inspireren en coachen; 
▪ kan bemiddelen bij spanningen en conflicten; 
▪ zet samenwerkingsverbanden uit en creëert draagvlak; 
▪ is een netwerker die contacten onderhoudt met alle stakeholders; 

▪ installeert een cultuur van vernieuwend en kritisch denken;  
▪ geeft blijk van een open geest en is gericht op onderzoek; 
▪ communiceert transparant.  

 
De directeur beschikt bij voorkeur over een masterdiploma, minimum een bachelordiploma, aangevuld met 
een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en over het bekwaamheidsattest directeur GO! (of heeft de 
bereidheid om dit op korte termijn te behalen).  

Wat bieden wij 

▪ een voltijdse aanstelling voor onbepaalde duur  
▪ een wedde volgens het officiële barema volgens diploma  
▪ mogelijkheid tot persoonlijke groei door een aanbod van gevarieerde opleidingen 
▪ een laptop en gsm voor professioneel gebruik 
▪ 100% terugbetaling openbaar vervoer 
▪ een gunstige vakantieregeling 
▪ startdatum april-mei 2023 

 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu! 

Bezorg uw kandidatuur met cv en motivatiebrief aan mevr. Ciska Philips, algemeen directeur scholengroep 
Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1 te 9700 Oudenaarde ten laatste op 13 februari 2023. 

Indien uw kandidatuur op dossier wordt weerhouden, dan zal u uitgenodigd worden voor een assessment 
en vervolgens voor een gesprek met de selectiecommissie.  

De selectiecommissie is samengesteld uit de algemeen directeurs van scholengroep 19, 20 en 21 en de 
directeurs van het CLB Aalst en CLB Oudenaarde-Geraardsbergen-Zottegem.  

 

Contactgegevens 
 
Meer informatie kan u desgewenst bekomen via mail bij de algemeen directeur van scholengroep Vlaamse 
Ardennen ciska.philips@sgr21.be 
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