
 

   
 

 

 

 

 

 

Vacature: 

VACATURE voltijds ambt: 

Directeur 1ste graad - Moretus Ekeren 

 

 

Vacature: 

VACATURE halftijds ambt: 

Adjunct-directeur 1ste graad – Groenendaal Merksem 
 

KOBA NoordkAnt vzw 



 

 

 

 

 

Binnen de VZW KOBA NoordkAnt is er een vacature voor een voltijdse 

functie vanaf 1 september 2022  

 

 

Directeur eerste graad (m/v) in Moretus, Ekeren 

 

 

Moretus is een zesjarige school, aangevuld met 7de jaren in 

verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen. Er is een eerste 

graad A- en B-stroom en vanaf de tweede graad is er een ruim 

aanbod binnen de drie finaliteiten: doorstroom, dubbele finaliteit en 

arbeidsmarktgericht. De school telt meer dan 1000 leerlingen en is 

gevestigd op twee campussen: Oorderseweg 8  (graad 1) en 

Kloosterstraat 82 (graad 2-3) in Ekeren.   

Moretus is een warme school die inzet op betrokkenheid van 

personeel, leerlingen en ouders. Ze biedt kwaliteitsvol onderwijs aan 

en organiseert, als enige in de buurt, CLIL-onderwijs. Meer info vind je 

in het pedagogisch project (www.moretus-ekeren.be). 

 

Profiel 

• Je bent vertrouwd met onderwijs in een stedelijke omgeving en met het 

doelpubliek; 

• Je kan en durft leiding nemen en beleid voeren; 

• Je bent verantwoordelijk voor een kwalitatief pedagogisch-didactisch 

beleid van een brede eerste graad waarin een leerlinggerichte 

schoolcultuur centraal staat; 

• Je bouwt mee aan een participatieve school met aandacht voor dialoog; 

• Je bent verantwoordelijk voor het (op)volgen van de meest recente 

(onderwijs) wet- en regelgeving; 

• Je werkt constructief samen met   

o het voltallige directieteam van Moretus; 

o de personeelsleden, de overleg- en de beleidsorganen en de 

schoolraad; 

o de directeurs van de basisscholen (van KOBA NoordkAnt); 

o de directies van de scholengemeenschap Ekeren-Merksem; 

o het schoolbestuur. 

 

VACATURE DIRECTEUR  

http://www.moretus-ekeren.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

• Samen met het directieteam bouw je een kwaliteitssysteem uit voor de 

hele school. 

• Je staat open voor  

o nieuwe inzichten op het vlak van opvoeding en onderwijs; 

o permanente nascholing, o.a. bij LIEN.Vlaanderen; 

o vormings- en andere initiatieven van het Katholiek Onderwijs Bisdom 

Antwerpen (KOBA)  en van het Vlaams Lasalliaans Perspectief (VLP) 

en van de Pedagogische Begeleidingsdiensten van beide.  

• Je volgt de opleiding ‘Postgraduaat Schoolbeleid voor directeurs Secundair 

Onderwijs’ van het Centrum voor Andragogiek (CVA-Universiteit 

Antwerpen). 

 

 

Competenties 

• Je hebt een progressieve visie op onderwijs; 

• Je voert een gedeeld leiderschap; 

• Je hebt sterke verbindende communicatieve vaardigheden en je geeft 

ruimte; 

• Je denkt positief en je werkt motiverend; 

• Je beschikt over een groot empathisch vermogen en luisterbereidheid; 

• Je kan kritisch reflecteren en je bent bereid jezelf bij te sturen; 

• Je bezit de nodige uitstraling en assertiviteit om de school te 

vertegenwoordigen tegenover derden; 

• Je bent stressbestendig en voldoende flexibel om te werken in 

onregelmatige werktijden; 

• Je bent een inspirerende persoonlijkheid met een brede maatschappelijke 

visie. 

 

 

Wij bieden 

• Collegiale samenwerking in een directieteam van 4 directeurs en een 

adjunct-directeur; 

• Kansen op intervisie met de directeurs van KOBA NoordkAnt; 

• Ondersteuning van het schoolbestuur; 

• Professionalisering via de vormingscursus ‘Postgraduaat Schoolbeleid 

voor directeurs S.O.’ bij het Centrum voor Andragogiek (Universiteit 

Antwerpen); 

• Kansen tot aanvullende vormingen i.v.m. onderwijsmateries via 

bijkomende opleidingen en navormingen; 

• Kansen tot spirituele verdieping via initiatieven van de KOBA koepel en 

het VLP; 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Mogelijkheid tot vaste benoeming als directeur;  

• Een bezoldiging op niveau directeur eerste graad (barema: 464). 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 

• Je getuigt van een christelijke levensvisie; 

• Je bent minimaal in het bezit van het diploma bachelor in het secundair 

onderwijs; 

• Je bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en hebt voldoende 

onderwijservaring; 

• Je kan voltijds in dienst treden op 1 september 2022.  

 

Kandidaturen met volledig curriculum vitae en motivatiebrief worden 

per aangetekend schrijven en/of via e-mail ingediend tot en met  27 

juni 2022 bij: 

De heer Geert De Sitter, 

Afgevaardigd-bestuurder KOBA NoordkAnt vzw 

Nooitrust 4, 2390 Malle 

e-mail: geert.desitter@noordkant.be  

(als onderwerp ‘vacature directeur Moretus-Ekeren’ noteren) 

De kandidaten worden op 1 juli 2022 uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek met een persoonlijke uitnodiging via e-mail.   

De gesprekken worden gevoerd in de gebouwen van KOBA 

NoordkAnt – Stella Marisstraat 4 – 2170 Merksem. 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR 

 

Binnen de VZW KOBA NoordkAnt is er een vacature voor een halftijdse 

functie vanaf 1 september 2022  

 

 

Adjunct-directeur eerste graad (m/v)  

op site Groenendaal, Merksem 

 

 

Site Groenendaal hoort tot de KNMC-groep in Merksem. Deze groep 

is een samengaan van het Groenendaalcollege, Stella Maris, St. 

Elisabeth en JOMA secundair. KNMC (KOBA NoordkAnt Merksem 

Centrum) biedt een eerste graad A- en B-stroom aan. Vanaf de 

tweede graad is er een ruim aanbod binnen de drie finaliteiten: 

doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgericht. De KNMC-

groep telt meer dan 1.800 leerlingen en is gevestigd op twee sites: 

Ullenshofstraat 2 en Maantjessteenweg 130 in Merksem.   

De vacature situeert zich op site Groenendaal en heeft concreet 

betrekking op de eerste graad. Er is gekozen om site Groenendaal te 

organiseren in een gradenstructuur waarin leerkrachten en leerlingen 

van nabij opgevolgd en begeleid worden door per graad een team 

bestaande uit directeurs, coördinatoren en leerlingbegeleiders te 

voorzien. Zo krijgt de adjunct-directeur in deze vacature zijn concrete 

opdracht in de eerste graad.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Profiel 

• Je bent vertrouwd met onderwijs in een stedelijke omgeving en met het 

doelpubliek; 

• Je kan en durft leiding nemen en beleid voeren; 

• Je bent verantwoordelijk voor een kwalitatief pedagogisch-didactisch 

beleid van een brede eerste graad waarin een leerlinggerichte 

schoolcultuur centraal staat; 

• Je bouwt mee aan een participatieve school met aandacht voor dialoog; 

• Je bent betrokken bij schoolse en buitenschoolse activiteiten; 

• Je bent verantwoordelijk voor het (op)volgen van de meest recente 

(onderwijs) wet- en regelgeving; 

• Je werkt constructief samen met   

o het voltallige directieteam van KNMC; 

o de personeelsleden en de overleg- en beleidsorganen; 

o de directeurs van de basisscholen (van KOBA NoordkAnt); 

o de directies van de scholengemeenschap Ekeren-Merksem; 

o het schoolbestuur. 

• Samen met het directieteam bouw je een kwaliteitssysteem uit voor de 

hele school. 

• Je staat open voor  

o nieuwe inzichten op het vlak van opvoeding en onderwijs; 

o permanente nascholing; 

o vormings- en andere initiatieven van het Katholiek Onderwijs Bisdom 

Antwerpen (KOBA)  en van de Pedagogische 

Begeleidingsdiensten.  

• Je volgt de opleiding ‘Postgraduaat Schoolbeleid voor directeurs Secundair 

Onderwijs’ van het Centrum voor Andragogiek (CVA-Universiteit 

Antwerpen). 

 

Competenties 

• Je hebt een progressieve visie op onderwijs; 

• Je voert een gedeeld leiderschap; 

• Je hebt sterke verbindende communicatieve vaardigheden en je geeft 

ruimte; 

• Je denkt positief en je werkt motiverend; 

• Je beschikt over een groot empathisch vermogen en luisterbereidheid; 

• Je kan kritisch reflecteren en je bent bereid jezelf bij te sturen; 

• Je bezit de nodige uitstraling en assertiviteit om de school te 

vertegenwoordigen tegenover derden; 

• Je bent stressbestendig en voldoende flexibel om te werken in 

onregelmatige werktijden; 

• Je bent een inspirerende persoonlijkheid met een brede maatschappelijke 

visie. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden 

• Collegiale samenwerking in een directieteam van 4 directeurs en twee 

adjunct-directeurs; 

• Kansen op intervisie met de directeurs van KOBA NoordkAnt; 

• Ondersteuning van het schoolbestuur; 

• Professionalisering via de vormingscursus ‘Postgraduaat Schoolbeleid 

voor directeurs S.O.’ bij het Centrum voor Andragogiek (Universiteit 

Antwerpen); 

• Kansen tot aanvullende vormingen i.v.m. onderwijsmateries via 

bijkomende opleidingen en navormingen; 

• Kansen tot spirituele verdieping via initiatieven van de KOBA koepel; 

• Mogelijkheid tot vaste benoeming als adjunct-directeur; 

• Een bezoldiging op niveau adjunct-directeur. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

• Je getuigt van een christelijke levensvisie; 

• Je bent minimaal in het bezit van het diploma bachelor in het secundair 

onderwijs; 

• Je bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en hebt voldoende 

onderwijservaring; 

• Je kan halftijds in dienst treden op 1 september 2022.  

 

Kandidaturen met volledig curriculum vitae en motivatiebrief worden 

per aangetekend schrijven en/of via e-mail ingediend tot en met  27 

juni 2022 bij: 

De heer Geert De Sitter, 

Afgevaardigd-bestuurder KOBA NoordkAnt vzw 

Nooitrust 4, 2390 Malle 

e-mail: geert.desitter@noordkant.be  

(als onderwerp ‘vacature adjunct-directeur Groenendaal 1, 

Merksem’ noteren) 

De kandidaten worden op 1 juli 2022 uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek met een persoonlijke uitnodiging via e-mail.   

De gesprekken worden gevoerd in de gebouwen van KOBA 

NoordkAnt – Stella Marisstraat 4 – 2170 Merksem. 
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