Artistiek directeur Muziek Woord
Werkschema:
voltijds, 36u per week
Startdatum:
1/02/2022
Diploma:
Master
Plaats:
Academie Berchem
Willem Van Laarstraat 15-17,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)
Website
Solliciteer tot en met 12 dec
De Academies van het Stedelijk Onderwijs bestaan uit 11 Academies en 2
scholengemeenschappen: muziek - woord - dans en beeldende kunsten. Elke
medewerker binnen de Academies zet zich dagelijks creatief, ondernemend,
zelfkritisch, gepassioneerd en teamgericht in. Deze vijf kernwaarden maken het
fundament uit van onze bruisende organisatie.
Voor de Academie Berchem Muziek Woord zijn we op zoek naar een artistiek
directeur. Onze ideale kandida(a)t(e) is een coach, leider en organisator. Het DKO
is voor hem/haar geen onbekende, de liefde voor de kunsten is een evidentie,
daarnaast is het belangrijk dat hij/zij met sterke ideeën kan anticiperen op de
veranderlijke stedelijke context.
Voor meer info: zie https://www.stedelijkonderwijs.be/academieberchem

Waar?
Academie Berchem muziek - woord
Willem Van Laarstraat 15
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

Wat doe je?
Als artistiek directeur muziek woord van de Academie Berchem ben je
eindverantwoordelijke voor de uitwerking en implementatie van een inspirerend artistiek
pedagogisch beleid dat je samen met het team van leerkrachten vormgeeft. Je werkt
nauw samen met het beleidsteam van Academie (de artistiek directeur beeld, de
campusdirecteur en beleidsmedewerkers) en je rapporteert aan de netwerkdirecteur.
Je belangrijkste taken:

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Je staat in voor de kwaliteitsbewaking van de uitwerking van het beleid conform
het referentiekader onderwijskwaliteit, Kunstig Competent, actief burgerschap, …
Je werkt een vernieuwend pedagogisch beleid uit binnen het netwerk op de
eigen academie, de campus en de scholengemeenschappen.
Je zorgt ervoor dat de leerkrachten gestimuleerd worden om verschillende
didactische werkvormen te hanteren zodat de pedagogische doelstellingen zo
optimaal mogelijk behaald worden.
Je onderzoekt op welke manier digitale toepassingen kunnen bijdragen tot een
verbeterde onderwijskwaliteit.
Je zorgt voor de efficiënte werking van de vakwerkgroepen.
Je bent verantwoordelijk voor diverse projecten binnen de academie. Je zorgt
voor de realisatie van de projecten inclusief alle diverse (praktische) taken die hierbij
komen kijken. Je evalueert de projecten en brengt de resultaten in kaart.
Je participeert actief aan de voorbereiding van overkoepelende projecten (dag
DKO, Viewmaster, pedagogische studiedag, campusprojecten, …) en neemt het
team MW hierin mee.
Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (inclusief urenpakketten) van
de leerkrachten. Je stuurt het team aan, coacht en ondersteunt leerkrachten in hun
functioneren. Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken en zorgt zo voor een
efficiënte loopbaanbegeleiding. Je bent verantwoordelijk voor de werving en
selectie van nieuwe leerkrachten en stippelt een begeleidingstraject uit voor nieuwe
medewerkers.
Je participeert actief aan relevante werkoverlegmomenten (stuurgroepen,
beleidsteam academie, overleg met artistieke directeurs van andere academies) en
onderhoudt een goed contact met al je collega’s.
Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van onze wijkafdelingen, zowel
wat betreft de leerlingen, leerkrachten, toezichters als externe partners.

Wat verwachten we van je?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs geschikt voor directeur voor het
Deeltijds kunstonderwijs en erkend door het ministerie van onderwijs (meer info
over de bekwaamheidsbewijzen lees je hier).
Je bent in bezit van een pedagogische bekwaamheidsbewijs.
Je hebt een sterke pedagogisch-didactische en artistieke bagage en expertise
binnen de domeinen Muziek en Woord
Je beschikt over een sterke artistieke visie en hebt een innovatieve geest.
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers aan te sturen en te
coachen. Je bent in staat om mensen te inspireren en te motiveren.
Je hebt een goede kennis van de relevante (personeels)onderwijswetgeving en
bent bereid je er in de eerste maanden van je aanstelling grondig in te verdiepen.
Je bent stressbestendig en voldoende creatief om na te denken over oplossingen
bij de meest uiteenlopende situaties.
Je werkt resultaatgericht en hebt ervaring met projectmanagement.
Je hebt uitstekende communicatievaardigheden.
Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
Je bent bereid tot structureel avond- en weekendwerk.

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden?
•

•

Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs geschikt voor directeur voor het
Deeltijds kunstonderwijs en erkend door het ministerie van onderwijs (meer info
over de bekwaamheidsbewijzen lees je hier).
Je bent in bezit van een pedagogische bekwaamheidsbewijs.

Selectie
De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van
hun cv en motivatie worden uitgenodigd voor een intakegesprek (voor de
kerstvakantie). De verdere procedure omvat een assessmentcenter en
een jurygesprek (na de kerstvakantie). Uit alle geslaagde kandidaten kiest de
toewijzingscommissie de meest geschikte kandidaat. De andere kandidaten worden
opgenomen in een wervingspool.

Wat mag je van ons verwachten?
•
•

Een voltijdse tewerkstelling (20u/20) in 20 vacante uren in het ambt van
directeur.
Je bruto startloon is afhankelijk van je diploma en relevante werkervaring. Enkel
werkervaring bij een overheidsbedrijf wordt meegenomen, ervaring als zelfstandige
of in dienst van een privé-organisatie niet. Hoeveel jaren werkervaring worden
meegenomen, wordt bepaald door het ministerie van onderwijs. Meer informatie
over de baremaschalen vind je hier terug.

Meer info over deze vacature
E-mail: tine.stroobants@so.antwerpen.be
Tel: 0494 76 43 12
https://www.stedelijkonderwijs.be/werken-bij/vacature/artistiek-directeur-muziek-woord-berchemacademie-berchem-muziek-woord-2600

