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Ben jij op zoek naar verantwoordelijkheid als pedagogisch directeur?   
 
Dit biedt deze job jou 
 

✓ De kans om samen met een warme, deskundige en dynamische ploeg van 300 medewerkers het 
ortho(ped)agogisch beleid uit te zetten voor een gevarieerde en uitdagende doelgroep van 350 
kinderen/jongeren/volwassenen en hun context 

✓ De kans om medewerkers te laten groeien en bloeien, hen ruimte te geven en te sturen en 
samen te genieten van kleine successen 

✓ De kans om in een krachtige en energiegevende organisatie, met een grote traditie voor onze 
doelgroep, mee te bouwen aan morgen 

✓ Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur met een aantrekkelijke verloning 

Concreet betekent dit 
 

✓ Je stuurt de ontwikkeling van het ortho(ped)agogisch beleid aan en dit in al zijn facetten 
✓ Je coacht en superviseert de ortho(ped)agogische processen 
✓ Je bent rechtstreeks leidinggevende van de 20 ortho(ped)agogen die verantwoordelijk zijn voor 

de verschillende leefgroepen 
✓ Je bent voor je medewerkers een steun en toeverlaat en werkt samen vanuit een groot 

vertrouwen 
✓ Je ondersteunt mee het algemeen beleid van de organisatie 
✓ Je hebt tastbare voeling met de doelgroep en de werking in de groepen en diensten, soms ook in 

situaties van dreiging en (fysieke) agressie 
✓ Je bent een voorbeeld in onze warme, deskundige en dynamische organisatie 

Word je hier warm van en bezit je een mensgericht masterdiploma? 
 

Stuur je cv en motivatiebrief tegen uiterlijk 08/02/2023 naar bert.vanacker@hagewinde.be 
Meer info? Contacteer de algemeen directeur via bert.vanacker@hagewinde.be    

 
MFC en OVV De Hagewinde ondersteunt kinderen, 
jongeren en volwassenen met gedrags- en 
emotionele problemen, autisme (ASS) en/of een 
mentale beperking.  
 

Werken bij De Hagewinde, dat is deel uitmaken van 
een dynamisch team van professionele en gedreven 
collega’s met een hart voor onze doelgroep.  
 

Pedagogisch 
directeur 
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