KOBA Metropool vzw
VACATURE
AFGEVAARDIGD BESTUURDER voor vzw KOBA Metropool (v/m)
1 september 2020
SCHOOLBESTUUR
Het schoolbestuur vzw KOBA Metropool is een schoolbestuur in de grootstad
Antwerpen en behoort tot de schoolbesturen van het Katholiek Onderwijs Bisdom
Antwerpen vzw. De groep omvat 8 basisscholen (St.-Stanislas, Franciscusschool,
St.-Jan Berchmans, De Toermalijn, H. Pius X, St.-Norbertus Groenstraat, De
Schatkist, H.-Familie) en 9 scholen uit het secundair onderwijs (St.-Lodewijk, St.Norbertus, H. Pius X BB en MS, St.-Annacollege BB en MS, Maris Stella – St.-Agnes,
St.-Willebrord – H. Familie 1ste gr., St.-Willebrord – H. Familie BB). De groep telt
ongeveer 8000 leerlingen.
Onze scholen bieden een ruime waaier van studierichtingen aan voor een heel divers
publiek. We staan voor grote uitdagingen en opportuniteiten binnen de boeiende
stadscontext. Samen met alle participanten willen we daarop duurzame antwoorden
geven, maatschappelijk verantwoord en geïnspireerd vanuit het christelijk
waardenkader.
Om onze organisatie voltijds te leiden zijn we op zoek naar een afgevaardigd
bestuurder (v/m), belast met het dagelijks bestuur van KOBA Metropool. De werkplek
van de medewerkers van het schoolbestuur bevindt zich in Antwerpen.

De kandidaat netwerkt en is efficiënt en ondernemend. Hij/zij
-

werkt vanuit een christelijke en evangelische overtuiging;
beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig leiderschap;
is positief ingesteld, gedreven en flexibel, is respectvol en gaat discreet om met de
informatie waarover zij/hij vanuit de functie beschikt;
is bereid om collegiaal en loyaal samen te werken binnen de regio, met KOBA vzw
en externe stakeholders;
is bereid om zich via nascholing verder te professionaliseren;
is een bruggenbouwer met sterk empathisch vermogen die medewerkers kan
enthousiasmeren om samen deze vzw verder op te bouwen;
werkt oplossingsgericht, is daadkrachtig en heeft oog voor een lange termijnvisie.
Ervaring/ interesse in scholenbouw en overheidsopdrachten zijn een pluspunt.
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Taakomschrijving
Als afgevaardigd bestuurder
-

ben je lid van het bestuursorgaan en verbindingspersoon tussen het bestuursorgaan
en de directies;
stuur je de vzw en de medewerkers aan binnen de volmachten toegekend door het
bestuursorgaan;
zorg je voor de operationalisering van de beleidsplannen;
motiveer je, inspireer je en stuur je de directies aan;
streef je naar een participatieve besluitvorming;
faciliteer je het werk van de directeurs van de scholen van de vzw;
leg je verantwoording af voor het dagelijks beleid aan het bestuursorgaan;
organiseer en coördineer je vergaderingen op allerlei niveaus;
zorg je voor een accurate verdeling van middelen die door de scholen worden samen
gebracht;
ontwerp je planningen op korte, halflange en lange termijn in samenspraak met de
directeurs en het bestuursorgaan;
leg je, in samenspraak met de financieel-logistiek directeur, de jaarrekening en de
begroting ter goedkeuring voor aan het bestuursorgaan;
bouw je het financieel beleid verder uit in samenspraak met de financieel-logistiek
directeur en het bestuursorgaan;
sta je in voor een goede communicatie en samenwerking met interne en externe
partners;
hou je toezicht op een correcte toepassing van de wet op het welzijn;
geef je impulsen en stimuleer je directeurs bij het uitwerken en opvolgen van het
eigen opvoedingsproject;
sta je in voor de verdere uitbouw en organisatie van de vzw;
zorg je ervoor dat de scholen gemeenschappelijke personeelsvereisten formuleren
en via correcte administratie een gedragen personeelsbeleid voeren;
ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele leiding en werk je
beleidsvoorbereidend voor het bestuursorgaan aan wie je rapporteert.
Toelatingsvoorwaarden

-

Je hebt een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Je hebt voldoende affiniteit met het onderwijs. Beleidservaring daarin is een pluspunt.
De verloning gebeurt volgens het onderwijsbarema van directeur.
Kandidatuurstelling
De kandidaturen worden per mail met volledig curriculum vitae gestuurd naar
voorzitter@kobametropool.be. Zij kunnen tot en met 15 augustus 2020 worden
ingediend. Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij
•
•
•

de heer Louis Vervoort, louis.vervoort@kobavzw.be, 0492 46 38 83,
de heer Jacques Blockhuys, voorzitter, 0475 30 00 57
de heer Fons Van Dijck, ondervoorzitter, 0497 94 49 73.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 18 augustus
2020 op de maatschappelijke zetel, Nooitrust 4, 2390 Malle.
Jacques Blockhuys
voorzitter

Fons Van Dijck
ondervoorzitter
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