
Stroom is een jonge en vernieuwende eerstegraadsschool in de 

bruisende buurt van de Vaartkom. Als leerling krijg je bij ons de tijd 

en ruimte om te kijken wat jou wel en niet ligt, wat je graag doet of 

waar je sterk in bent. Met een aanpak die tegelijk vertrouwd en 

anders is, zorgen we voor een vlotte doorstroom van het basis naar 

het secundair onderwijs en van de eerste naar de tweede graad. 

Stroom is ook een school die mee beweegt met de stad en de wereld 

om zich heen. Het is vooral een school die onder stroom staat: waar 

we onze 240 leerlingen energie en prikkels geven om hun eigen weg 

te zoeken en te vinden. 

 

Samen met het Heilige-Drievuldigheidscollege, het 

Paridaensinstituut en het Sint-Pieterscollege vormt Stroom de vzw 

Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle. 

Om onze school in goede banen te leiden en samen het beste uit onze leerlingen te halen, 

zijn we op zoek naar een  

directeur 

Wie zoeken we? 

Als directeur van Stroom sta je vol enthousiasme achter de visie van de school en ga je 

elke dag opnieuw samen met het team en onze partners aan de slag om die visie waar te 

maken en bij te sturen waar nodig. Je kan je ook vinden in het pedagogisch project van 

onze koepel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Je straalt optimisme en geloof in jongeren uit. Je staat dicht bij het schoolteam, leerlingen 

en ouders. Je geeft in overleg met het team en andere partners vorm aan het schoolbeleid 

en schrikt er niet voor terug om knopen door te hakken. 

Stroom is een eigentijdse, maar ook een eigenzinnige school. Als directeur ben je creatief 

en ga je voor een innovatieve aanpak.  

Aan het roer staan van een jonge school is een pittige uitdaging. Je bent dan ook een 

geduldige doorzetter die zich volop wil smijten voor dit project. 

Onze school is geen eiland. Je werkt nauw samen met de LKSD-scholen, de 

scholengemeenschap KSLeuven en ruimer met de Leuvense lokale gemeenschap en 

instanties. 

Stroom wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert zijn medewerkers op 

basis van kwaliteiten en vaardigheden ongeacht geslacht, gender, afkomst, leeftijd of 

handicap. 

  

https://www.stroomleuven.be/typisch-stroom-2/
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool-pedagogisch


 

Je hebt ten minste een bachelordiploma met onderwijsbevoegdheid. Een ruime 

onderwijservaring is een belangrijk pluspunt. 

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je in bijlage. 

Wat bieden we? 

● Een unieke kans om mee te schrijven aan een innovatief en breed onderwijsproject. 

● Een nieuwe en frisse werkomgeving in het centrum van Leuven; 

● Een gevarieerd en dynamisch takenpakket met verantwoordelijkheid; 

● Een job met een maatschappelijke meerwaarde:  

● Voldoende mogelijkheden tot opleiding en vorming waaronder het postgraduaat 

Schoolbeleid (CVA; 3-jarige basisopleiding professionalisering schoolleiders – indien je 

dat al volgde, is dat een pluspunt); 

● Ondersteuning vanuit de vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, de 

scholengemeenschap KSLeuven en de pedagogische begeleiding; 

● Een sterk beleidsteam waar je nauw mee samenwerkt; 

● Fijne en gedreven collega’s en medewerkers; 

● Een voltijdse job die ingaat vanaf 1 september 2023, indien mogelijk voorzien we een 

inloopperiode in het derde trimester van dit schooljaar; 

● Verloning volgens weddeschaal 764 (directeur SO zonder derde graad, zonder 

lesopdracht); 

● Extralegale voordelen: gsm-vergoeding, laptop, fietsvergoeding, tussenkomst 

openbaar vervoer. 

Hoe solliciteer je? 

• Je stuurt je motivatiebrief en je curriculum vitae per mail naar Myriam Feytons en Pat 

Vandewiele, beiden leden van het bestuursorgaan van de vzw LKSD: 

myriamfeytons@gmail.com en pat.vandewiele@diomb.be 

• We verwachten je mail ten laatste op 11 april 2023. 

• De selectieprocedure bestaat uit een analyse van de sollicitatiebrief en het curriculum 

vitae. Daarna kunnen een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en/of een korte 

schriftelijke test of een assessment volgen.  

• Voor meer informatie kan je terecht bij Willem Schoors, de huidige directeur. Je kan 

hem mailen op willem.schoors@stroom.ksleuven.be 
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