
VACATURE DIRECTEUR  
GO! BUSLEYDEN 
ATHENEUM CAMPUS 
BOTANIEK

Scholengroep 5 is in Mechelen op zoek naar een directeur voor GO! BA Campus Botaniek.
GO! BA Campus Botaniek is een secundaire school voor zorg en wetenschap met een 
uitgesproken paramedisch studieaanbod. Naast een brede waaier van paramedische 
studierichtingen in het secundair onderwijs biedt de school ook de opleiding HBO5 
verpleegkunde aan.  
Startdatum van de aanstelling is 1 september 2022. 

Wat is het doel van de functie?
Als directeur ben je de stuwende kracht in de school. Je hebt de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor 
het pedagogische beleid en de ondersteunende processen zoals financiën, infrastructuur, communicatie en personeelszaken.
• Je bent het aanspreekpunt voor het personeelsteam. Je staat in voor de werving en selectie van nieuwe collega’s, coacht je 

teamleden en voert functionerings- en evaluatiegesprekken.
• Je ontwikkelt een lange termijnvisie over het onderwijs op maat van de regionale context. Je weet deze bovendien te vertalen 

in ambitieuze maar realistische acties, rekening houdend met de financiële mogelijkheden en de draagkracht van het team.
• Je werkt nauw samen met de directies van de andere campussen van Busleyden Atheneum in Mechelen. 
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor externe partners.

Wat zijn je taken?
• Je bent het aanspreekpunt voor leerling en ouders, voor het personeel, de CLB-medewerkers en voor externen. 
• Je motiveert het lerarenteam om de visie te realiseren en uit te dragen. 
• Je bewerkstelligt de positieve uitstraling van de school, de continuïteit en de positieve evolutie van de school op korte en 

langere termijn. 
• Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing en opvolging van de onderwijsvakken en stimuleert daarbij i.s.m. 

de leerkrachten onderwijsvernieuwing. 
• Je staat in voor de goede orde op vlak van de infrastructuur, veiligheid, hygiëne en didactische middelen. 
• Je zet in op maximale participatie van leerkrachten, ondersteunend personeel en leerlingen.

Wat verwachten wij?
• Je hebt een brede kennis van en inzicht in het functioneren van een school, een scholengemeenschap en een scholengroep. 
• Je hebt voldoende kennis van en inzicht in het onderwijsbeleid, recente onderwijskundige ontwikkelingen en het Mechelse 

onderwijsveld. 
• Je hebt een goede kennis van de relevante (personeels-) onderwijswetgeving.
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers aan te sturen en te coachen. Je bent in staat om mensen te 

inspireren en te motiveren.
• Je vervult een brugfunctie tussen alle betrokkenen (intern, extern, ...).
• Je werkt samen met het directieteam van Busleyden Atheneum. 
• Je hebt een open en vlotte communicatiestijl, bent contactvaardig dit zowel mondeling als schriftelijk.
• Je werkt op een positieve manier samen met anderen. 
• Je hebt organisatietalent, werkt planmatig en gestructureerd. Je werkt resultaatgericht.
• Je bent stressbestendig en voldoende creatief om na te denken over oplossingen bij de meest uiteenlopende situaties.
• Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
• Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid en engagement.
• Je bent een doorzetter.
• Je werkt zelfstandig.
• Je denkt oplossingsgericht.
• Je bent flexibel
• Je bent objectief, integer, discreet en loyaal.

Studievereisten en ervaring
• Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs geschikt voor directeur secundair onderwijs met een 3de graad en erkend 

door het ministerie van onderwijs.
• Je bent in bezit van een masterdiploma en een pedagogische bekwaamheidsbewijs.
• Je hebt een akte van directeur behaald bij het GO! Of bent bereid dit op korte termijn te behalen.
• Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in onderwijs en hebt bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie.

Ben je geïnteresseerd? 
Bezorg dan je kandidatuur uiterlijk woensdag 4 mei 2022 per aangetekend schrijven, te richten aan de heer Geert Van Hoof, 
Algemeen Directeur, Mechelbaan 561, 2580 Putte . 

Voor meer informatie betreffende de samenstelling van het dossier neemt u contact op met Katrien Rodolf via  
katrien.rodolf@sgr5.be . 

Voor meer informatie betreffende de functie kan u terecht bij mevrouw Michèle Vervotte, coördinerend directeur SO, via 
michele.vervotte@sgr5.be of via 015 51.40.81.

Een eerste selectie gebeurt op basis van het dossier, het cv en de motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten zullen vervolgens 
worden uitgenodigd voor een extern assessment en nadien een selectie interview.

Alle kandidaturen worden met de nodige aandacht en discretie behandeld.
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