VACATURE

Directeur v/m Sint-Lucas Academie DKO, Gent
Deeltijds Kunstonderwijs - DKO
Tijdelijk voltijds ambt (uren 20/20)
met ingang van 01/12/2020 tot einde schooljaar 20/21 (augustus 2021)

De vzw Inrichtend Comité zoekt voor de Sint-Lucas Academie een waarnemend directeur die
de geest van openheid en respect verder kan zetten in de artistiek pedagogische context van de
SLA. De Sint-Lucas Academie is een school die participatief en persoonsgericht is, die zijn
leerlingen op een positieve manier wil stimuleren om zich in het brede artistieke vlak te vormen,
volmaken en verrijken. We willen de leerlingen een duidelijk kader bieden waarin ze zich met
zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en passie verder kunnen ontwikkelen.
Een artistiek-creatieve basisvorming in combinatie met inhoudelijke en technische
vaardigheden is voor de leerlingen een kans tot unieke ontplooiing. De SLA motiveert en
inspireert jong en oud om verder te denken, om zichzelf uit te dagen en zichzelf in vraag te
stellen, om zichzelf te plaatsen in de bredere artistieke context van het kunstgebeuren en het
culturele en maatschappelijke veld, om te ondervinden, te experimenteren en te onderzoeken.
Door de intense persoonlijke begeleiding ontwikkelen de leerlingen een kritische zelfreflectie
zodat ze hun denk- en werkproces kunnen bijsturen om naar een beter en persoonlijker werk
te evolueren. De leerlingen leren door in dialoog te gaan, feedback en kritiek te ervaren en in
een echte communicatie te gaan met de leraren, hun medeleerlingen en hun omgeving in een
veilig en open klimaat, met respect voor alle participanten en hun werk.

Profiel
Je bent in het bezit van minstens een masterdiploma (bij voorkeur aangevuld met een
universitair diploma aggregatie (SLO) of ander pedagogisch diploma)
Je beschikt over leidinggevende, organisatorische en pedagogische kwaliteiten.
Je hebt een onderzoekende, een oplossingsgerichte en kritische houding
Je denkt vanuit een langetermijnvisie met het huidige Artistiek Pedagogisch Project (APP) van
de Sint-Lucas Academie als basis.
Je staat in voor de interne kwaliteitszorg
Je hebt een brede interesse voor kunst en cultuur en het artistieke veld.
Je bent op de hoogte (of wil je op de hoogte houden) van wat er zich in de Vlaamse
onderwijswereld afspeelt.
Je bent op de hoogte van het Lasalliaanse gedachtengoed en wil het toepassen en uitbouwen.

Taakomschrijving
De weerhouden kandidate/kandidaat staat in voor het leiden van de academie Deeltijds
Kunstonderwijs.
Zij/hij neemt leiding met betrekking tot het algemene beheer te weten zowel het logistieke
(gebouwen en lokalen, materialen), administratieve en financiële beheer (opmaken begroting
en opvolging van de boekhouding) als de personeelszaken en de opvolging van maatregelen en
richtlijnen van het departement onderwijs.
Zij/hij waakt over de implementatie van het artistiek pedagogisch project.
Zij/hij neemt leiding van de bestaande interne organisatie
Zij/hij coördineert bestaande en creëert nieuwe externe samenwerkingsverbanden
Zij/hij optimaliseert de werkrelatie en verstandhouding met de Sint-Lucas Kunsthumaniora.
De kandidate/kandidaat kan zich inschakelen in flexibele werktijden.
Deze taakomschrijving kan worden aangepast of uitgebreid, al naargelang de behoeften van de
academie. Dit in overleg met de Raad van Bestuur in de eerste plaats en voor het dagelijkse
gebeuren in samenwerking met het team van leraren.

Kandidaatstelling
De kandidaatstelling gebeurt schriftelijk en digitaal met de nodige documenten (curriculum
vitae, kopie van de vereiste diploma’s). Een motivatiebrief met daarin een antwoord op volgende
vragen wordt mee verzonden met de kandidatuur:

▪
▪

Wat is voor u de betekenis en de zin van deeltijds kunstonderwijs?
Hoe biedt deeltijds kunstonderwijs kansen aan de ontwikkeling en zelfontplooiing voor onze leerlingen in
het algemeen en van mensen ongeacht hun socio-demografisch achtergrond?

Selectieprocedure
De kandidaatstelling dient ten laatste op maandag 23 november 2020 te zijn ingediend, t.a.v.
Katrien Huysman, Oude Houtlei 44, 9000 Gent en op het mailadres
huysman.katrien@lucasgent.be.
De kandidate/kandidaat wordt op basis van het ingediend dossier persoonlijk verwittigd of zij/hij
uitgenodigd wordt voor een onlinegesprek.

De voorzitter en leden van de Raad van Bestuur,
vzw Inrichtend Comité & Sint-Lucas Academie DKO Gent

