
 

	
	

	

 
Ben jij die gemotiveerde, enthousiaste directeur, die samen met alle lerenden wil groeien en leren 
binnen onze BUSO-school van het schoolbestuur vzw Oosterlo? 
 
Geven buitengewone kansen in een buitengewone school voor buitengewone kinderen en 
buitengewone collega’s je energie?  Dan bieden wij, het schoolbestuur, je de kans om te investeren 
in een uitdagende leer- en leefcontext op maat voor jongeren van opleidingsvorm 1 (type 2, type 3 
en type 9) en opleidingsvorm 2 ( type 2 en type 9). Onze school werkt zeer nauw samen met het 
MPI van Oosterlo en BKLO Oosterlo,  die op dezelfde campus liggen.  
 
 
Functie 
 
Je mag samen met je team de toekomst van jongeren vormgeven! 
Hiertoe: 

- Ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de visie van de school. Je vertrekt daarbij 
steeds vanuit het evoluerend leerkader buitengewoon onderwijs. 

- Werk je nauw samen met pedagogisch verantwoordelijken bij de uitwerking van de 
pedagogische visie op de school. Je onderneemt, ondersteunt en stimuleert. 

- Introduceer en implementeer je professionele leergemeenschappen in je school. 
- Zorg je voor duidelijke en efficiënte procedures zowel inzake schoolorganisatie als 

pedagogische werking van de school. 
- Draag je de eindverantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid. 
- Ondersteun en stuur je collega’s in hun functioneren.  
- Stimuleer je samenwerking, positiviteit en teamspirit. 
- Zet je in op een duurzame loopbaanbegeleiding volgens de wettelijk voorgeschreven 

bepalingen.  
- Ben je verantwoordelijk voor preventie, welzijn op het werk en het welbevinden van je 

collega’s. 
- Krijg je de eindverantwoordelijkheid om de administratieve en de financiële gezondheid van 

je school te bewaken.  
- Bouw je een professionele samenwerking uit met de directeur van de lagere school en met 

het MPI. 
- Investeer je in een sterk netwerk van relevante externe partners. 
- Vertegenwoordig je je school in verschillende interne en externe overlegorganen. 
- Neem je na overleg de noodzakelijke beslissingen om de visie van de school te 

verwezenlijken.  Je stelt een actieplan op om de gewenste doelen te bereiken. Je  volgt op, 
evalueert, stuurt bij en communiceert regelmatig over het verloop.  
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- Koppel je vlot terug met de verschillende leden van 
de raad van bestuur. Je bereidt de bestuursvergaderingen inhoudelijk voor en voert de 
beslissingen van de raad van bestuur loyaal uit. 

 
 
Profiel 
 

- Je	voldoet	aan	de	wettelijke	vereisten	voor	het	uitvoeren	van	de	functie	van	directeur.	Je	hebt	
minstens	een	bachelordiploma	en	een	bewijs	van	pedagogische	bekwaamheid. 

- Je	hebt	ervaring	in	het	(buitengewoon)	onderwijs. 
- Je kent de onderwijsregelgeving of bent bereid je er in te verdiepen.  
- Je hebt affiniteit met de verschillende opleidingsvormen die de school aanbiedt. 
- Je hebt oog voor het groepsdynamisch proces van een team. 
- Je bent sterk communicatief en geeft de nodige feedback aan de verschillende partijen 
- Je erkent relationele noden. 
- Je streeft een open groeicultuur na. 
- Je zet in op gedeeld leiderschap en participatie zonder overzicht en opvolging te verliezen. 
- Je bent een leidersfiguur die zich durft positioneren, hakt tijdig knopen door en je stelt de 

nodige prioriteiten. 
- Je kent je eigen mogelijkheden en uitdagingen. Je bent bereid te investeren in je eigen 

ontwikkeling en staat open voor coaching en begeleiding. 
 
Meer info over deze vacature? 
Neem contact op met Leen Van Heurck, voorzitter, telefonisch op 0473 12 92 53 of per mail 
Raadvanbestuur@buso-oosterlo.be  
 
Solliciteren kan tot 15 mei 2022.  
Wij verwachten jouw CV en motivatiebrief per mail op Raadvanbestuur@buso-oosterlo.be. Indien je 
aan het juiste profiel voldoet, word je ten laatste uitgenodigd voor een gesprek met de jury in de 
week van 20 mei 2022.  
Een selectie van kandidaten verwachten we voor een assessment in de week van 22 mei 2022.  
 


