
 

 

 

 

 

 

 

Vacature directeur LTI Oedelem 

 

LTI Oedelem is een secundaire school, binnen het domein land- en tuinbouw. De school biedt richtingen aan 

binnen plant, dier, natuur en wetenschappen. LTI Oedelem is onderdeel van vzw SKOBO. SKOBO behoort tot 

de nieuwe scholengemeenschap Sint-Leonardus. 

Er zijn momenteel 304 leerlingen van het 1ste tot 7de jaar op de uitgestrekte, groene campus aanwezig. 

Als directeur zal u   
• de specifieke noden van TSO/BSO leerlingen kennen, aanvoelen en behartigen; 

• constructief samenwerken met het schoolbestuur, de algemeen directeur, de scholengemeenschap, de 

leerlingen- en de schoolraad;   

• het schoolbedrijf leiden; 

• de school vertegenwoordigen in een aantal interne en externe overlegorganen; 

• in teamverband samenwerken met de personeelsleden; 

• het schoolbeleid uitstippelen in functie van de verdere realisatie van het eigen opvoedingsproject van 

de school en de modernisering van het secundair onderwijs;  

• een pedagogisch-organisatorische rol opnemen;  

• zich in functie van uw taak permanent bijscholen;   

• activiteiten inzake kwaliteitszorg in onderwijs uittekenen en coördineren.   

Competenties   
LTI Oedelem is op zoek naar een nieuwe dynamische directeur ter opvolging van de huidige directeur (vertrek 

wegens nieuwe rol binnen de vzw).  

De nieuwe directeur staat voor de opdracht om zowel een familiale en warme sfeer te behouden en 

tegelijkertijd ook sterke toekomstmogelijkheden te creëren. Een toekomst met heel wat uitdagingen maar ook 

met veel kansen waarbij strategische kennis en vaardigheden in een complexe en veranderende omgeving 

essentieel zijn. 

Algemene competenties:  
• u heeft kennis van en inzicht in het werken met jongeren;  

• u beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;  

• u bent ICT-vaardig en werkt op gevorderdenniveau met een Office-pakket; u bent op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen op het vlak van onderwijstechnologie;  
• u bent stressbestendig en voldoende flexibel om te werken in onregelmatige werktijden en deel te 

nemen aan het schoolleven in al zijn aspecten;  

• u beheerst het Algemeen Nederlands zowel in spreek- als in de schrijftaal.  



Specifieke competenties  
• u toont een grote luisterbereid en bent communicatief sterk;  

• u kan strategisch en toekomstgericht denken;  

• u kan uw team motiveren en bent coachend in uw rol;  

• u hebt interesse in land- en tuinbouw en bent bereid u hierin verder te verdiepen; 

• u toont respect voor ieders eigenheid;   

• u toont zich een verantwoordelijk leider met een warme uitstraling waarbij u consequent, objectief en 

vastberaden optreedt;  

• u durft in het kader van professionalisering breder te kijken dan de eigen school.  

Wij bieden 
• een school waar schoolbestuur, directie, personeelsleden, leerlingen en ouders in openheid 

samenwerken;   

• een school waarin warme hartelijkheid en wederzijds respect heerst, waarin leerkrachten zich 

betrokken voelen bij hun leerlingen en vanuit deze betrokkenheid dicht bij hen staan;  

• een school waarin, binnen een vlakke organisatie, gestreefd wordt naar kennisdeling via krachtige 

lerende netwerken; 

• een prachtige, groene werkomgeving; 

• kansen op intervisie met de directeurs van de vzw en scholengemeenschap en coaching door de 

algemeen directeur van de vzw;  

• kansen tot aanvullende vormingen en opleidingen  

• brede ondersteuning op vlak van bouwdossiers, preventie, financiën, aankopen en beleid vanuit de vzw 

SKOBO. 

Toelatingsvoorwaarden   
• u getuigt van een christelijke levensvisie; 

• u bent minimaal in het bezit van een diploma Master (of gelijkgesteld diploma) en hebt een bewijs van 

pedagogische bekwaamheid of u bent in het bezit van een diploma Educatieve Master; 

• u bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en beschikt over een aantal jaren relevante ervaring; 

• u kan voltijds in dienst treden op 1 augustus 2021.   

De schriftelijke kandidaatstelling dient te bestaan uit:   
• een gemotiveerde sollicitatie 

• een curriculum vitae 

 

De schriftelijke kandidaatstelling kan per e-mail ingediend worden tot en met vrijdag 30 april 2021 bij de 

algemeen directeur Jos Loridan jos.loridan@skobo.be met als onderwerp “Directeur LTI Oedelem”. 

 

De kandidaten die in aanmerking komen worden uitgenodigd voor een assessment en sollicitatiegesprek. 


