
DIRECTEUR (M/V/X)

Jouw diploma
Bachelor, pedagogisch bekwaamheidsbewijs en het vormingsattest van directeur in het GO!
(of je bent bereid dit op korte termijn te behalen).

voor GO! Middenschool Ninove

WIJ ZOEKEN EEN

Jouw profiel
• U bent een bestuurder en ontwikkelaar van strategieën in 

de domeinen onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, 
materieel en financieel beleid, public relations en externe 
relaties.

• U bent iemand die mensen kan motiveren en aansturen. 

• U draag de essentiële bouwstenen en waarden van het 
PPGO! hoog in het vaandel en bewaakt deze.

• U bent trefzeker in het begeleiden van uw team. 

• U bent een goede communicator. 

• U bent in staat genomen beslissingen te verantwoorden en 
te handhaven, ook bij weerstand en druk.

• U kunt cruciale beslissingen nemen die impact hebben op 
korte en lange termijn.

• U bent een stuwende kracht in het team.

• U bent sterk in interne kwaliteitszorg en oefent hierop 
voortgangscontrole uit.

• U kan in kritische situaties zowel verbaal als non-verbaal 
blijk geven van zelfverzekerd optreden. 

• U hebt inzichten in onderwijsprocessen. 

• U hebt een visie op onderwijs(vernieuwing). 

Wij bieden jou
•   Een voltijdse aanstelling voor onbepaalde duur in een vacante 

betrekking waarbij je op middellange termijn vast benoemd 
kan worden; 

• wedde volgens het officiële barema;

• persoonlijke groei door een aanbod van gevarieerde 
opleidingen.

Wie zijn wij?
GO! Middenschool Ninove is een school van GO! Scholengroep 
19 ‘Dender’ die ongeveer 2300 personeelsleden tewerkstelt 
in 36 scholen en instellingen in de ruime regio van Aalst, 
Denderleeuw, Ninove en Liedekerke.

GO! Middenschool Ninove maakt deel uit van een campus 
waar ook een basisschool en een bovenbouwschool 
is gevestigd. GO! Middenschool Ninove biedt zowel 
een A-stroom als een B-stroom aan waarbinnen ook 
onderwijsvorm 4 type 9 is vervat.

 Interesse?
De kandidatuur moet uiterlijk 17.01.2023 via de inlichtingsfiche in bijlage 
per mail worden verzonden naar Els Schockaert, algemeen directeur: els.
schockaert@sgrdender.be of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op de 
administratieve zetel van de Scholengroep, Welvaartstraat 70 bus 4, 9300 Aalst. 
Het dossier moet uiterlijk 30.01.2023 worden bezorgd, bij voorkeur via mail naar 
de AD, en worden samengesteld op basis van criteria die terug te vinden  
zijn in bijlage.

Jouw talenten
• U beschikt over een diploma bachelor (voor de diploma’s 

bachelor die niet aan onderwijs zijn gerelateerd dient 
dit diploma aangevuld te zijn met een pedagogisch 
bekwaamheidsbewijs).

• U heeft zin voor organisatie en initiatief en kan autonoom 
werken in een samenwerkingsverband op een campus 
met een basisschool, een school met tweede en derde 
graad en een entiteit waarin opleidingsvorm 4 type 9 wordt 
aangeboden.

• U bent sterk verbindend, kan uitstekend samenwerken en 
staat open voor inclusief onderwijs.

• U bent assertief, communicatief en kan anderen motiveren.

• U heeft oog voor een sterke kwaliteitszorg en staat open voor 
innoverend onderwijs.

• U vertaalt de waarden en normen van het GO! in de dagelijkse 
praktijk.


