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Ook al is het moeilijk, blijf positief denken en handelen, ook naar kinderen toe.
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Stijn was titularis van een klas met kinderen 
type 1. “Het was fijn om deze kinderen die uit 
het gewoon onderwijs kwamen te zien open-
bloeien.” Hij volgde een avondopleiding buiten-
gewoon onderwijs en de voortgezette opleiding 
tot bijzondere leermeester individuele opvoe-
ding. “Automatisch raak je dan betrokken bij 
het beleid op school. Dat deed ik graag: mee-
denken op dat niveau. Het deed me de stap zet-
ten om te solliciteren voor directeur in de 
Zonnewijzer in Zonhoven, een vrij nieuwe fu-
sieschool. Het was nodig om vertrouwen en 
rust te brengen binnen het team en te focussen 
op het pedagogisch-didactisch beleid. Mee 
door hun veerkracht lukte dat vrij snel en vor-
men ze nu een hecht, maar ook kritisch team.” 
In 2017-2018 dook de bestuurlijke optimalise-
ring en schaalvergroting (BOS) op. De vier 
schoolbesturen van de scholengemeenschap 
Zonhoven wilden fusioneren en Stijn startte als 
begeleider van het fusietraject. Hij werd half-
tijds codi van de scholengemeenschap en sinds 
drie jaar is hij dat voltijds. Zijn rugzak zit aardig 
vol met werkgroepen rond beleidsdomeinen, 
personeelsbeleid, de informatie naar de direc-
teuren filteren en verduidelijken, … “Over de 
fusie vergaderen we heel veel, maar er is voor-
uitgang. Ik vind de wisselwerking tussen de 

bestuursleden en de directeurs heel belang-
rijk.”

Welke eigenschappen je als directeur of codi 
moet hebben? “Snel anticiperen, vlot commu-
niceren, creatief denken, voldoende relativeren 
en sterk doorzetten. In de coronaperiode zijn 
die vaardigheden extra nodig. Maar als direc-
teur sta je er niet alleen voor, het gaat om ge-
deeld leiderschap.” Stijn heeft een open en po-
sitieve kijk. “Wat je uitstraalt naar de buiten-
wereld, dat krijg je terug. Ook al is het enorm 
moeilijk, blijf positief denken en handelen, ook 
naar kinderen toe. Wees jezelf en doe je niet 
anders voor.”

Stijn zetelt sinds kort in de raad basisonderwijs 
van de Vlaamse Onderwijsraad. “Zeer boeiend! 
We hebben daar allemaal als doel de kwaliteit 
van het onderwijs te bewaken. Komen er nieu-
we dingen af op onderwijs, dan kan de Vlor 
daar op anticiperen via adviezen. Ik vertegen-
woordig de directeurs, wat een grote verant-
woordelijkheid is. Wij leven in een zeer kwets-
bare periode waar de pijnpunten in onderwijs 
sterk naar boven komen. Langs de andere kant 
zie ik dat de overheid beslissingen neemt met 
een grote snelheid. Dat kan niet boven onze 
hoofden heen. Vakbonden, koepels, directeurs, 
personeel, … we moeten samen alert blijven. 
Daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.”

Jawel, de dag van de directeur leeft in scholen. 
“Als directeur van de Zonnewijzer kreeg ik elk 
jaar attenties als teken van appreciatie. Dat 
geeft je vleugels!”

Stijn Schillebeeks kreeg via begeesterende meesters in de lagere school 
de smaak te pakken voor lezen en muziek, maar ook voor onderwijs. 

“Kinderen enthousiasmeren en hun talenten helpen ontwikkelen. Dat 
wou ik ook!” Vandaag, als coördinerend directeur, bulkt Stijn nog steeds 
van de passie voor kwaliteitsvol onderwijs. Sinds kort vertegenwoordigt 

hij de directeurs in de raad basisonderwijs van de Vlor.
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Een mooie attentie krijgen op de dag van de directeur, dat geeft je vleugels.

“Wat je uitstraalt, krijg je terug”


