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De vzw Don Bosco Onderwijscentrum  
heeft een vacature voor een 

TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR 
voor het Don Bosco Technisch Instituut 
Don Boscostraat 6 – 3530 Helchteren 

 
 

Het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) is  het 
schoolbestuur van een aantal Don Boscoscholen 
in Vlaanderen en in Brussel (zowel basis- als 
secundaire scholen). 
 
Het DBOC voert vanuit het erfgoed van Don 
Bosco een overkoepelend beleid, gebaseerd op 
de Salesiaanse inkleuring van het christelijke 
erfgoed, waarin zijn voorkeur voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving en zijn pastorale 
werking zijn gegrondvest. 

Informatie over het Don Bosco Technisch 
Instituut te Helchteren: 
www.donboscohelchteren.be 
 

 
De functie gaat in op 1 september 2020.  Het betreft een voltijds ambt. 
 
Voorwaarden 
- Je bent minstens houder van het diploma bachelor secundair onderwijs of ermee gelijkgesteld. 
- Je hebt reeds enkele jaren ervaring in het nijverheidsonderwijs.  
- Ervaring in het ambt van technisch adviseur (TA) is gewenst. 
- Je kan een visie ontwikkelen voor de toekomst van de school. 
 
Je profiel 
Je werkt op een positieve manier aan de realisatie van de doelstellingen die beschreven staan in de 
‘Engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen’ en in het opvoedingsproject 
‘Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot’ en je concretiseert ze in de school en haar werking. 
 
Je opdracht 

Algemeen beleid - Je participeert aan het algemeen beleid; als lid van het directieteam 
werk je mee aan de korte- en langetermijnplanning van de school. 

- Je bent verantwoordelijk voor de werking van de technisch adviseurs. 
Je coördineert hun werk, overlegt met hen en volgt hen op.  

Pastoraal beleid - Je draagt medeverantwoordelijkheid voor het pastoraal beleid.  
- Daarbij draag je permanent zorg voor de christelijke identiteit en de 

realisatie van het salesiaanse opvoedingsproject. 
Pedagogisch-didactisch beleid Je bent medeverantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch beleid van 

de school in al zijn aspecten: 
- planning en schoolorganisatie 
- onderwijskundig beleid 
- gezag 
- communicatief en participatief beleid 
- nascholingsbeleid 

Personeelsbeleid Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de zorg voor het 
personeel. 
-   selectie en aanwerving 

o Je bent verantwoordelijk voor de selectie en aanwerving van alle 
personeelsleden in een wervingsambt. Tijdens de 
sollicitatiegesprekken peil je naar de vakkennis, de didactische en 
pedagogische opvattingen en bekwaamheid, de gelovige 
instelling van de kandidaten en hun houding t.o.v.  het 
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pedagogisch project. Bij de aanwerving houd je rekening met 
deze criteria en pleeg je overleg met de leden van de 
selectiecommissie. 

- begeleiding van (nieuwe) personeelsleden 
- evaluatie 

o Met de tijdelijke personeelsleden aangesteld voor bepaalde duur 
waarvan jij de eerste evaluator bent, houd je jaarlijks een 
evaluatiegesprek. 

o Met de personeelsleden aangesteld voor doorlopende duur en 
met de vastbenoemde personeelsleden waarvan jij de eerste 
evaluator bent, houd je minimum om de vier jaar een 
evaluatiegesprek. 

o Tijdens de evaluatie gaat een bijzondere aandacht naar de 
salesiaanse manier van omgaan met de leerlingen en de collega’s. 

Logistiek beleid Je voert een financieel verantwoord logistiek beleid. 
- kennis van de financiële en materiële toestand 
- zorg voor de juiste aanwending van de middelen 
- zorg voor de werkplaatsen en de labo’s 

Preventie- en milieubeleid - Je neemt het preventiebeleid op school ernstig. Je gedraagt je loyaal 
t.o. de preventieadviseur en het CPBW. 

- Je voorziet de nodige investeringen om in orde te zijn met de 
regelgeving. 

Extern communicatiebeleid - Je onderhoudt goede contacten met externe partners: collega’s-TAC’s, 
vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld, stagegevers, leveranciers, de 
lokale gemeenschap, de partners in de scholengemeenschap, ...   

- Door deze contacten stel je je kennis over nieuwe ontwikkelingen ter 
beschikking van de school. Op die manier houd je het onderwijs actueel. 

 
Wij bieden 
- ondersteuning vanuit het schoolbestuur en de eigen pedagogische begeleidingsdienst; 
- een bezoldiging op basis van de weddeschalen van het departement Onderwijs; 
- kans op een vaste benoeming, na een tijdelijke aanstelling. 
 
Kandidaatstelling 
Je stuurt je sollicitatiebrief, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een motivering uiterlijk 
op 12 augustus 2020 via e-mail naar bart.decancq@dboc.be 
Elke kandidaatstelling wordt met discretie behandeld. 
 
De selectieprocedure bestaat uit twee delen: 
- een schriftelijke proef; 
- een sollicitatiegesprek op maandag 17 augustus 2020 vanaf 17.00 u in het Don Bosco 

Onderwijscentrum. 
De weerhouden kandidaten ontvangen hiervoor tijdig de nodige informatie. 
 
Informatie over deze vacature  
Bart Decancq, afgevaardigd bestuurder: 016 29 00 48 
 
Oud-Heverlee, 1 juli 2020 

 
Bart Decancq      Didier Finet 
afgevaardigd bestuurder     voorzitter 


