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VACATURE voor halftijdse INTERNAATBEHEERDER 
+halftijdse OPVOEDER IHKA /INTERNAAT OOST (M/V) 

 
   

De Raad van Bestuur van de vzw Scholengroep Sint-Michiel zal met ingang van 1 september 2022 een 
halftijdse beheerder aanwerven voor Internaat Oost. Deze functie kan worden gecombineerd met een 
halftijdse opdracht als opvoeder in het internaat en de school. 
Internaat Oost is een internaat voor meisjes en jongens van de basisscholen van Sint-Michiel en het 
secundair onderwijs van de H. Kindsheid Ardooie en voor de jongens van Onze Jeugd. De internen hebben 
een leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het internaat behoort tot de Scholengroep Sint-Michiel. 
 

1. VEREISTE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN WEDDESCHAAL 
 
De kandidaat is houder van een bachelor- of masterdiploma. 
 
Je bent in het bezit van een Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid (BPB), of bereid het BPB via een 
opleiding te behalen. Voor vastbenoemde studiemeesters-opvoeders is een BPB niet vereist. 
 
Pluspunten zijn: 

• ervaring met internaat; 

• ervaring met onderwijs; 

• ervaring met leiding geven; 

• ervaring met werken met jongeren. 
 

Loon: volgens de geldende weddeschalen. 
http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddeschalen/overzicht.htm 
Anciënniteit opgebouwd in het onderwijs kan meegenomen worden. 

 
2. PROFIEL 

 
We vinden het belangrijk dat je beschikt over een groeimindset. Dat betekent dat je graag wil leren, dat 
je uitdagingen omarmt en volhoudt bij eventuele tegenslagen. Je weet dat inspanningen erbij horen. Je 
staat open voor kritiek, maar je leert ook van en raakt geïnspireerd door wat werkt bij anderen. 

 
De internaatbeheerder / opvoeder 

• onderschrijft en ondersteunt het christelijk opvoedingsproject als wezenlijk onderdeel van het 
internaat;  

• kan zich herkennen in de visietekst van Internaat Oost en de H. Kindsheid Ardooie; 

• werkt collegiaal en aanvullend samen met de collega-beheerder, het directieteam van de H. 
Kindsheid en met de beheerders van de andere internaten. 

http://www.sint-michiel.be/
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• heeft een vernieuwende visie op internaatwerking en is bekwaam die in een pragmatisch 
traject uit te zetten; 

• kan het team van internaatsopvoeders op een positieve manier aansturen en steunen; daartoe 
beschikt de kandidaat over de nodige leiderschapscapaciteiten zowel binnen taakgericht 
gedrag (sturend en optredend) als in relatiegericht gedrag (aanmoedigend, ondersteunend, 
coachend …). Het kunnen omgaan met conflicten en stressbestendig zijn, zijn daar inherent 
aan; 

• is open en positief ingesteld, communicatief en sociaal vaardig. 

• heeft een hart voor kinderen en jongeren en kan zich inleven in hun leefwereld. 

• is goed in organiseren en schakelt vlot tussen visie en operationele zaken. 

• heeft belangstelling voor en heeft pedagogische kennis van de leefwereld van jongeren en is 
bereid om hen, waar nodig, te ondersteunen in hun persoonlijkheidsontwikkeling; 

• heeft aandacht voor groepsdynamiek en kan goed omgaan met jongeren in groepsverband; 

• is discreet, administratief stipt, en denkt en werkt proactief; 

• is vertrouwd met ICT en de gangbare toepassingsprogrammatuur; 

• is een teamspeler en kan mensen binden; 

• heeft organisatorische kwaliteiten en kan taken efficiënt en correct delegeren; 

• is bereid tot het volgen van nascholing op de diverse domeinen verbonden aan deze functie; 

• is bereid tot het werken met flexibele uren, ook ’s avonds en neemt ook opvoederstaken op 
zich. Een grote beschikbaarheid en aanwezigheid op het internaat is tenslotte ook noodzakelijk.  
 
 

3. OPDRACHT 
 

Je bent samen met de andere halftijdse beheerder verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het 
Internaat. Je werkt nauw samen en pleegt overleg met de directie van de scholen. De opdracht van de 
internaatbeheerder / opvoeder internaat bestaat uit het organiseren en opvolgen van de werking van 
het internaat: 

• het organiseren en begeleiden van ontspanningsmomenten voor tieners; 

• een actief beleid voeren dat het welzijn en het welbevinden van de leerlingen merkbaar 
bevordert; 

• het enthousiasmeren van zowel collega’s als de internen; 

• internen begeleiden bij het studeren (leren leren) en schoolresultaten opvolgen. Hier ben je 

een brugfiguur met de dagschool; 

• internen ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid (luisterend oor bieden, helpen zoeken 

naar oplossingen voor hun problemen …) 

• het verzorgen van de communicatie tussen de school, de ouders, de collega’s, directie en 

externen; 

• een team van collega’s in de dagelijkse werking helpen aansturen en de leiding ook durven 

nemen; 

• kennis van de nieuwe media is zeker een pluspunt; 

• het personeel optimaal laten functioneren en evalueren, onder andere via functionerings- en 
evaluatiegesprekken; 

• verzorgen van de publiciteit van het internaat (brochure, socials…) 

• met zorg de nodige contacten met ouders en externe instanties onderhouden; 

• zich loyaal opstellen tegenover de scholengroep en actief deelnemen aan de bijeenkomsten 
van de werkgroep “Internaat” en “Internaatbeheerders” van de scholengroep Sint-Michiel en 
West-Vlaanderen; 

 
In de opdracht is geen slapende waak voorzien (inslapen is dus niet nodig). De taakinvulling kan 
evolueren in de tijd volgens noden voor de internaatswerking. 

http://www.sint-michiel.be/
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De uren op de dagschool zullen hoofdzakelijk bestaan uit toezichten in de studie en tijdens pauzes en 
administratieve taken.  

 
4. PROCEDURE 
 

• De vacature wordt langs diverse kanalen ruim verspreid in het katholiek onderwijs.  

• De sollicitatie bestaat uit: 
o een brief met een persoonlijke motivering van de kandidatuur in functie van het 

aanwervingsprofiel; 
o een volledig curriculum vitae (inclusief foto); 

• Op basis van de sollicitatiebrief van de kandidaat zal geoordeeld worden of hij/ zij voor een 
persoonlijk gesprek in aanmerking komt. 

• Wij bieden: 
o Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste benoeming. 
o De verloning van internaatbeheerder volgens weddeschaal 165 van het Departement 

Onderwijs. 

• Meer info hierover kan je bekomen op het telefoonnummer 051/74 46 84 
 

 
5. KANDIDEREN: 

De kandidaten dienen hun kandidatuur schriftelijk in tegen uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 bij 
H. Kindsheid Ardooie 
t.a.v. de directie 
Wezestraat 2 
8850 Ardooie 
Email: ihk.ardooie@sint-michiel.be 
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