
 

  

 
 

In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we 
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt 
het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen 
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze 
missie.  

Voor de versterking van het team van GO! Voorziening / MFC ‘t Kasteeltje zoeken wij een gedreven 

Directeur (M/V/X) (waarnemende aanstelling) 

Het gaat om een aanstelling in een voltijdse betrekking. 

Start:  01.09.2023  
   

Doel van de functie 
 
Zie vacature in bijlage. 
 

Jobinhoud 
 
Zie vacature in bijlage. 
 

Wat verwachten wij? 
• Kennis en vaardigheden 

Zie vacature in bijlage. 
 
 

• Studievereisten 

• bachelor of masterdiploma in een sociale-, pedagogische- of therapeutische richting  
• bij voorkeur ervaring als leidinggevende 
• ervaring in een welzijnsomgeving is een pluspunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature 

  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Vacature%20directeur%20't%20Kasteeltje.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Vacature%20directeur%20't%20Kasteeltje.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Vacature%20directeur%20't%20Kasteeltje.pdf


 

 
  

• Aanbod 

• Je komt in een organisatie in hervorming. Je krijgt de kans om de organisatie structureel mee vorm te 
geven, samen en in nauw overleg met de beleidsmedewerkers; 

• een veelzijdige en uitdagende functie met veel autonomie binnen een maatschappelijke relevante 
opdracht; 

• voltijds contract met verloning volgens de directiebarema’s (031_directeur 30-59 bedden) van het VAPH 
en relevante anciënniteit (PC 319.01); 

• een contract van bepaalde duur voor 1 jaar, met optie onbepaalde duur op termijn, idealiter startende 
eind augustus/begin september 2023.  
 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu! 

Bezorg je cv, samen met een onderbouwde motivatiebrief, aan Els Schockaert, algemeen directeur van 
Scholengroep 19 ‘Dender’, uiterlijk donderdag 8 juni 2023. Dit mag zowel via mail (info@sgrdender.be) of  
per post (Welvaartstraat 70/4, 9300 Aalst). Voor verdere gesprekken zal je gecontacteerd worden.  

Een selectiecommissie voert op 16.06.2023 in 1ste ronde gesprekken met de kandidaten.  
In een 2de selectieronde wordt voor de geselecteerde kandidaten een assessment voorzien in de week van 
19.06.2023. 
 
Het interview met de kandidaten gaat door op 28.06.2023.  
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