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KOBA Zuiderkempen vzw is het schoolbestuur van een 16-tal scholen die gelegen zijn 

in de Zuiderkempen, meer specifiek in Herenthout, Herentals, Olen, Geel, Laakdal en 

Meerhout. Deze basisscholen (kleuter- en/of lager onderwijs) bieden onderwijs aan 

voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 

KOBA Zuiderkempen is één van de 9 regionale schoolbesturen binnen de 

overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen” 

(www.kobavzw.be). 

Voor de ondersteuning van de scholen is het regionale schoolbestuur naar een ict-

coördinator om het ict-gebeuren mee te organiseren én om directies bij te staan in het 

maken van de juiste keuzes in functie van een duurzaam en betrouwbaar ICT-beleid, 

zowel infrastructureel als pedagogisch. 

Gewenst profiel 

- Je werkt vanuit het referentiekader voor opvoedingsprojecten van de KOBA-

scholen. 

- Je hebt ervaring met ict-toepassingen van uiteenlopende aard: technische 

ondersteuning bij hard- en software, beveiligingssystemen, netwerken, ict als 

communicatiekanaal, beheer websites, ... 

- Je bent vertrouwd met de Wet op de Overheidsopdrachten of bent bereid u 

daarin te bekwamen. 

- Je communiceert vanuit een verbindende oplossingsgerichte ingesteldheid. 

- Je bent een goede organisator en hebt een stipte manier van werken. 

- Je beschikt over de nodige vaardigheden om zowel zelfstandig als in een team 

te werken. 

- Je bent bereid om bij noodgevallen flexibel om te gaan met je werkschema. 

- Je kan je verplaatsen binnen de regio en daarbuiten volgens geplande 

vergaderingen, opdrachten en/of nascholingen relevant voor je opdracht. 

 

Taakinvulling 

- Als regionale ict-coördinator bent u het eerste aanspreekpunt voor directies, 

ICT-coördinatoren en medewerkers i.v.m. allerlei ICT-toepassingen van 

uiteenlopende aard. 

- Je bouwt een netwerk uit met de lokale ict-coördinatoren uit de scholen van 

KOBA Zuiderkempen en onderhoudt inspirerende contacten met de regionale 

ict-coördinatoren van KOBA vzw. 

- Je werkt een overkoepelende visie uit op vlak van ict in overleg met het 

schoolbestuur, de directies en lokale ict-coördinatoren. 

- Je adviseert vanuit je expertise bij het uittekenen van een intern en extern 

netwerk, het gebruik van ict als communicatiekanaal, het toekennen van 

elektronische lees- en schrijfrechten, beveiligingsstrategieën en 

privacywetgeving. 

- Je organiseert vormingssessies rond bepaalde thema’s binnen je takenpakket 

voor directies, administratieve medewerkers, leerkrachten, ... 

 
 
 
 
 

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen 
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Geïnspireerd en inspirerend basisonderwijs 

Vacature ict-coördinator scholengemeenschap  
1 september 2022  
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- Je getuigt in de omgang met bestuurders, regiomedewerkers, directies en 

andere personeelsleden van respect, vertrouwen, zorg en waardering voor 

ieders werk. 

- Je bent bereid om zelf regelmatig bij te scholen en vernieuwingen in het 

onderwijs op te volgen en te begeleiden. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

- Je bezit een diploma niveau bachelor op vlak van informatica of gelijkwaardig 

door ervaring.  

- Je beschikt over een pedagogisch diploma of bent bereid het te behalen. 

- Je bezit een rijbewijs B. 

- Pluspunten zijn het bezit van/kennis van/ervaring met: 

• Diverse mogelijkheden van Office365 

• Softwarepakketten uit het basisonderwijs 

• Beheer en onderhoud van netwerken, websites, ... 

• Wetgeving rond Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) 

• Aankopen volgens wet op de overheidsopdrachten; 

• Het leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’ voor de katholieke basisscholen 

- In dienst kunnen treden op 1 september 2022. 

 

Wij bieden 

- Een voltijdse aanstelling met divers takenpakket en gevarieerde 

werkomgevingen; 

- Verloning volgens weddenschaal Agodipersoneel basisonderwijs (pedagogisch 

diploma noodzakelijk); 

- Vergoeding voor verplaatsingskosten volgens nota Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen. 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij mevr. Chris Bellekens, 0494 10 10 37. 

 

Solliciteren 

Kandidaten kunnen hun kandidatuur met motivatiebrief en cv voor 4 juli mailen 

naar: chris.bellekens@kobazuiderkempen.be 

Enkel schriftelijke kandidaturen met motivatiebrief en volledig curriculum vitae 

worden aanvaard. 
 

Op basis van cv worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 

donderdag 7 juli 2022.  
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