
 

 

Scholengemeenschap Steinerscholen Basisonderwijs 

 

 

De   Scholengemeenschap Steinerscholen Basisonderwijs 

zoekt  voor  het  schooljaar  2022-2023  een  halftijdse coördinerende directeur van 

de scholengemeenschap (M/V/X).  
 

Er is de mogelijkheid deze vacature uit te breiden. 

 

Uw opdracht 
Je wordt coördinerend directeur met een brede opdracht ten aanzien van de steinerscholen van 

het basisonderwijs en de werking van de scholengemeenschap. Deze opdracht varieert naargelang 

de noden.  

Je werkt samen met een stuurgroep waarmee je de visie en werking van de scholengemeenschap 

uitzet. 

Zakelijk coördinerend verbindend luik 
- Een goed contact houden met de 22 scholen die lid zijn van de scholengemeenschap. 

Weten wat in die scholen leeft, welke de noden en behoeften zijn. 

- Voorbereiden en leiden van de Raad Scholengemeenschap Steinerscholen basisonderwijs 

en de stuurgroep volgens gemaakte afspraken met de stuurgroep.  

- Personeelsformatie opstellen,  implementeren en opvolgen  

- Administratie van de scholengemeenschap opvolgen  

- Budgetten van de scholengemeenschap opstellen, beheren en opvolgen 

- Contracten met leveranciers onderhandelen, afsluiten en opvolgen op niveau 

scholengemeenschap. Eventueel in samenwerking met de scholengemeenschap van de 

secundaire scholen en de Federatie Steinerscholen.  

- De scholengemeenschap vertegenwoordigen in de RvB van de federatie van 

steinerscholen en het intern overleg.  

- Instaan voor een goed overleg en samenwerking met de Scholengemeenschap Secundair 

onderwijs van de Steinerscholen. 

- De actuele veranderingen in het onderwijs en haar wetgeving op de voet volgen en 

zorgen voor implementatie in de scholen van de scholengemeenschap. 

Pedagogisch luik 
- Nauw samenwerken met de Pedagogische begeleidingsdienst van de Federatie 

Steinerscholen.  

- Aansturen van projecten, begeleidingen van scholen en medewerkers die daarmee 

verbonden zijn. 

- Een visie ontwikkelen op begeleiding en vorming voor het basisonderwijs. in het 

algemeen (in overleg) en deze visie vorm geven in een begeleidingsplanning.  

- Pedagogische onderwijsontwikkelingen opvolgen en zorgen voor 

informatiedoorstroming. 

- Scholen begeleiden op vraag van de school zelf of na een negatieve doorlichting door de 

onderwijsinspectie. 

- Groepen leerkrachten en/of teams begeleiden in competentieverhogende trajecten.  

Geen begeleiding van individuele leerkrachten of klassen. 

 



 

- Ontwikkelen van pedagogische documenten zoals kwaliteitshandboeken, leerplannen, 

leerlijnen en hiervoor samenwerken met stafmedewerkers of  thema-groepen. 

- Deelnemen aan diverse vergaderingen vanuit de invalshoek pedagogische begeleiding 

basisonderwijs. 

- Begeleiding van nieuwe directies  

 
Kennis en ervaring 

Je beschikt over: 

- Kennis van en praktische ervaring in de steinerpedagogie, bij voorkeur in het basisonderwijs 

- Bereidheid tot verdere nascholing.  

- Noties van of bereidheid tot inwerken in de actuele onderwijsontwikkelingen 

- minimaal een subsidieerbaar bachelor diploma in het onderwijs 

 

Vaardigheden 

Je hebt: 

- grote organisatorische kwaliteiten: maakt duidelijke afspraken, legt de 

nodige prioriteiten, werkt resultaatgericht en doelgericht, ordelijk, planmatig en 

nauwgezet 

- talent om een netwerk uit te bouwen en legt vlot contacten 

- sociale vaardigheden om een team te leiden en enthousiast te maken 

- een goede schrijfvaardigheid en kan het specifieke van de 

steinerpedagogie in gangbare (ook onderwijskundige taal) formuleren 

- groot zelfsturend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel 

Je kan: 

- inzichten vlot en helder verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk  

- structureren en plannen op langere termijn 

- actief en creatief een bijdrage leveren bij de overlegmomenten 

- mee visie ontwikkelen over onderwijsontwikkeling en uitbouw van de steinerpedagogie 

Je bent: 

- communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling 

Voorwaarden: 

- de plaats van tewerkstelling: In overleg. Flexibele werkplek ter beschikking in de  

Gitschotellei 188, te Borgerhout 

- de opdracht kan verplaatsingen naar de diverse scholen omvatten 

- de omvang van de opdracht is 18/36 

- de verloning gebeurt volgens de criteria van het ministerie van onderwijs. 

- bereidheid tot verdere nascholing 

 

 

Voelt u interesse maar bent u niet helemaal zeker of deze opdracht (inhoud en omvang) echt iets voor 
u is? Aarzel dan niet om meer informatie te vragen: Floris Bekkers, 0486 96 70 66 of 
floris.bekkers@steinerscholen.be 
 

Sollicitatiebrieven  elektronisch versturen naar  floris.bekkers@steinerscholen.be. 
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