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Vacature Codirecteur/afdelingshoofd (samen voltijds)
Open School is een Centrum voor Basiseducatie (CBE) waar volwassenen met een
beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan, hun basisvaardigheden op het vlak van taal,
rekenen, computerkennis of algemene vorming kunnen opfrissen en versterken. Met
4000 cursisten per jaar en een 100-tal lesgevers, is het opleidingscentrum een grote
onderwijsspeler in de regio Leuven-Hageland. Open School telt vijf vestigingsplaatsen.
De dagelijkse leiding van CBE Open School wordt waargenomen door een directeur in
samenwerking met de afdelingshoofden. Zij vormen samen het directieteam.
De huidige directeur zal vanaf 1 september 2016 in een systeem van ‘Landingsbaan 55+’
stappen. Om deze gedeeltelijke vervanging op te vangen schrijft CBE Open School een
vacature uit voor een halftijdse functie van codirecteur, gecombineerd met een halftijdse
functie als afdelingshoofd/stafmedewerker. De voorziene indienstneming is september
2016. Het is de bedoeling dat de aangeworven codirecteur de voltijdse functie van
directeur opneemt bij de pensionering van de huidige directeur.

Voorwaarden
Deze functie vereist een masterdiploma, aangevuld met een bewijs van pedagogische
bekwaamheid.

Functieomschrijving
Binnen CBE Open School coördineert het directieteam de uitvoering van het beleid. Voor
de concrete taakverdeling binnen het directieteam zal uitgegaan worden van de
expertise van de leden. De twee codirecteurs sturen het directieteam aan.
De werkgebieden van de codirecteurs zijn, uit hoofde van de functie, zeer divers. Ze
omvatten o.m. volgende verantwoordelijkheden en taken:
 Het coördineren van de uitvoering van het algemeen beleid
 Het aansturen van het directieteam van het centrum
 Het onderhouden van externe contacten met de organisaties binnen de brede
sector van volwassenonderwijs en –vorming, welzijnspartners in de regio en alle
overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams,…)
 Het voorbereiden van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het
Dagelijks Bestuur, de rapportering ervan en het uitvoering geven aan de
beslissingen



Het voorbereiden en organiseren, in samenspraak met de Raad van Bestuur, van
het sociaal overleg (LOC) binnen het centrum

Profiel
Voor deze boeiende en uitdagende functie, in een wervelend onderwijslandschap, zijn
we op zoek naar een gemotiveerd persoon met volgende competenties:
 een participatief ingesteld leider en teamspeler die gelooft in de kracht van
overleg, ondersteunen, faciliteren en ruimte geven maar medewerkers wel
aanspreekt op hun verantwoordelijkheid
 een gepassioneerde onderwijsmens die overtuigd is de emancipatorische
kracht van onderwijs en een visie heeft op onderwijs voor laaggeletterden
 een strategisch denker en doener die in staat is om de samenhang in het grote
geheel te zien en opportuniteiten weet te herkennen als ze zich voordoen
 een sterke communicator die de betekenis van luisteren begrijpt maar evengoed
in staat is om boodschappen, ook als ze moeilijker of minder aangenaam zijn, in
een open dialoog te brengen
 een wereldburger die diversiteit als een evidentie beschouwt en in staat is om
ze als meerwaarde en sociaal kapitaal aan te wenden in ons centrum
 een helder hoofd en blik gericht op het uitzetten van financiële en
administratieve lijnen, het voeren van een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid
en het creëren van een faciliterende leer- en werkomgeving
 een netwerker die zich vlot beweegt in het brede lokale veld van betrokken
actoren en in staat is om met mensen en organisaties in relatie te treden met het
oog op het verder uitbouwen van ons centrum
 een creatieveling die denkt in termen van oplossingen en niet van problemen en
tekorten.

Bezoldiging
De halftijdse functie als codirecteur wordt bezoldigd op basis van onderwijsbarema 511,
de halftijdse functie van afdelingshoofd op basis van onderwijsbarema 501. De door het
Departement Onderwijs erkende anciënniteit wordt meegenomen in het berekenen van
de bezoldiging.
Kandidaten sturen hun sollicitatiebrief met motivering en curriculum vitae tegen
uiterlijk vrijdag 10 juni 2016 naar:
CBE Open School Campus Leuven-Aarschot-Diest-Haacht-Tienen
T.a.v. Mohamed Ridouani, voorzitter
Parkstraat 146
3000 Leuven
Op basis van de sollicitatiebrief zal het bestuur beslissen of kandidaten voor een
sollicitatiegesprek worden uitgenodigd. Er zal ook een assessment volgen.
Kandidaten kunnen voor meer inlichtingen, in alle discretie, contact nemen met Marcel
Kerff, directeur van CBE Open School (marcel.kerff@cbeopenschool.be)

