
 

 
 
 

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT ALOYSIUS GEEL 
 
Het schoolbestuur van KOGEKA heeft een vacature voor de functie van ADJUNCT-DIRECTEUR 
(m/v) van haar secundaire school Sint Aloysius Geel (SAG), met ingang van 1 september 
2022. 
SAG is een grote eerstegraadsschool secundair onderwijs (>1000 leerlingen vanaf 12 tot 14 
jaar oud) met een zeer breed aanbod aan keuzemogelijkheden in het eerste leerjaar A en B 
en aan basisopties in het tweede leerjaar A en B. 
 
Vereist bekwaamheidsbewijs 

• Diploma van ten minste bachelor (of gelijkgesteld) + bewijs van pedagogische 
bekwaamheid. 

 
Opmerking: relevante ervaring in het onderwijs is een pluspunt. 

 
Uw opdracht 
De kerntaken op school situeren zich op vier werkdomeinen, nl. het algemeen beleid, het 
pedagogisch beleid, het personeelsbeleid en het financieel en materieel beleid, zoals ze in de 
functiebeschrijving zijn opgenomen. U vervult deze taken in nauwe samenwerking met de 
andere leden van het directieteam van SAG (directeur, adjunct-directeur en technisch 
adviseur coördinator). De focus van uw takenpakket ligt op het didactisch-onderwijskundig 
beleid, inclusief tucht- en sanctiebeleid, en op het kwaliteitsbeleid. 
Bovendien zal u deel uitmaken van het directiecomité van de scholengemeenschap KOGEKA. 

 
Wat wij verwachten 

• U heeft leidinggevende en organisatorische capaciteiten, kan bezielen en inspireren en 
beschikt over een groot moreel gezag. 

• U schrikt niet terug voor organisatorisch werk; uw aanpak is nauwgezet en systematisch.  

• Wij verwachten engagement, flexibiliteit en zin voor teamwork.   

• U getuigt van een christelijk geïnspireerde levensvisie, zoals uitgeschreven in ons 
pedagogisch project. 

• U zet uw schouders mee onder het pedagogisch project ‘Groeien in leren, groeien in 
leven, groeien in kiezen’. Ook de zorgvisie waarbij verbondenheid, verantwoordelijkheid 
en herstelrecht centraal staan, draagt u mee uit. 

• U beschikt over voldoende 21ste eeuwse vaardigheden en kan ook vlot omgaan met 
moderne communicatiemiddelen en –technieken. 

• U hebt aandacht voor integrale kwaliteitszorg en bent innovatief ingesteld. 

• U werkt loyaal samen met het schoolbestuur, het directieteam van KOGEKA en de 
overlegorganen van de school en de scholengemeenschap. 

 
 
 
 



 

 
 
 
Wij bieden 
Een tijdelijk contract van bepaalde duur in het ambt van adjunct-directeur waarin u na 
verloop van tijd kan benoemd worden. 
 
U heeft interesse 
Stuur uiterlijk woensdag 25 mei 2022 uw motivatiebrief met CV via mail naar de algemeen 
directeur van KOGEKA, t.a.v. Hilde Van de Vliet: hilde.vandevliet@kogeka.be. U wordt 
uitgenodigd voor een gesprek met een beoordelingscommissie in de week van maandag 30 
mei 2022. 

 
Indien u meer informatie wenst over de functiebeschrijving, dan kan die opgevraagd worden 
per mail bij de directie van Sint Aloysius Geel: gilberte.peeters@kogeka.be. 

 
 
 

Hilde Van de Vliet 
Afgevaardigd bestuurder KOGEKA 
 


