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VACATURE 
Afgevaardigd bestuurder voor KOBArT (m/v) 

1 september 2021 
 
 
Schoolbestuur KOBArT 
Het schoolbestuur KOBArT  draagt de verantwoordelijkheid voor 15 scholen uit het secundair onderwijs 

en basisonderwijs en telt ruim 6000 leerlingen.  

De afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigt het bestuursorgaan en coördineert het dagelijks bestuur 
van de regio in opdracht van het bestuursorgaan. Hij/zij is schoolvrij. 
 
De kandidaat 

– werkt vanuit christelijke en evangelische overtuiging; 

– beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig en algemeen leiderschap; 

– kan schooloverstijgend denken in het belang van de leerlingen nu en in de toekomst en  
stimuleert dit denken bij directeurs door het samen ontwikkelen van initiatieven; 

– is positief ingesteld, gedreven en flexibel, is respectvol en gaat discreet om met de informatie  
waarover hij vanuit zijn functie beschikt; 

– is kritisch ingesteld ten opzichte van zijn/haar eigen handelen; 

– is bereid om collegiaal en in team te werken; 

– streeft naar een participatieve besluitvorming; 

– is bereid om zich door nascholing te professionaliseren. 
 
Taakomschrijving 
De afgevaardigd bestuurder 

– verantwoordt het dagelijks beleid van de vzw tegenover het bestuursorgaan; 

– organiseert en coördineert de vergaderingen van het College van Directeurs; 

– bereidt de agendapunten van de vergaderingen van het bestuursorgaan voor, in overleg met de  
voorzitter; 

– zit het comité met regionale stafmedewerkers en een vertegenwoordiger van de directies, voor;  

– faciliteert het werk van de directeurs van de vzw; 

– zorgt, in overleg met de directeurs van de scholen, voor de verdeling van de middelen die door 
de scholen  samengelegd worden; 

– zorgt ervoor dat de scholen gemeenschappelijke personeelsvereisten formuleren en via een  
           correcte administratie een gemeenschappelijk personeelsbeleid voeren; 

– legt jaarrekening en begroting ter goedkeuring voor aan het bestuursorgaan;  

– bouwt aan een financieel beleid in de vzw conform de wetgeving; 

– ontwerpt een meerjarenbeleidsplan; 



 

– behartigt als vertegenwoordiger van het schoolbestuur de belangen van de scholen in advies-,  
 overleg- en onderhandelingsorganen; 

– staat in voor een goede communicatie en samenwerking met interne en externe partners; 

– houdt toezicht op een correcte toepassing van de wet- en regelgeving;  

– geeft impulsen en stimuleert de directeurs bij het uitwerken en opvolgen van het eigen  
opvoedingsproject (EOP) binnen het referentiekader van KOBA; 

– zorgt ervoor dat de scholen de richtlijnen van het bestuursorgaan correct toepassen. 
 
Toelatingsvoorwaarden 

– Ervaring in een directieambt is een pluspunt. 

– U bent bij voorkeur vast benoemd in onderwijs en minstens 10 jaar onderwijservaring is  
aangewezen. 

– U kan in dienst treden op 1 september 2021. 
 
Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae worden aanvaard. Zij kunnen tot en met 25 
juni 2021  via mail gestuurd worden naar Paul Proost paul.proost2@telenet.be , voorzitter KOBArT.  
 
U wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de selectiecommissie op vrijdag 2 juli in de 
voormiddag. 
 
Voor bijkomende informatie over deze vacature kunt u terecht bij Willy Brion, willy.brion@kobart.be of 
0494 19 40 19. 
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