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Katholiek Onderwijs 
Bisdom Antwerpen 

Vacature Energiedeskundige (in Malle) 

1 maart 2023 

 
KOBA – Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen – is een netwerkorganisatie van 9 regionale 
schoolbesturen uit het bisdom Antwerpen, samen goed voor 150 scholen in het basis- en 
secundair onderwijs, 3 internaten en een kinderdagverblijf.  
 
Naast een bestuurlijke organisatie heeft KOBA ook een dienstencentrum in verschillende 
beleidsdomeinen zoals Bouw en patrimonium, Boekhouding & Audit, Aankopen, ICT, 
Onderwijs, ….  
Onze medewerkers ondersteunen elke dag de stafmedewerkers van onze regionale 
schoolbesturen en de directies van de scholen. Ze worden gedreven door solidariteit en een 
gezamenlijk streven om samen professioneel te groeien. 

 
Het bestuur wenst over te gaan tot de aanwerving van een “Voltijdse Energiedeskundige-
Bouwadviseur”. Ingangsdatum: zo snel mogelijk, datum bespreekbaar. 
 
Je taken 
 
- Opmaak EPC-NR-certificaten (niet-residentiële gebouwen, 150 scholen) 
- Energetische analyses opmaken van stookplaatsen, ventilatiesystemen en gebouwen 
- Verder uitwerken van een energiebeleid met het oog op energiebesparing en -efficiëntie 
- Opvolging van EPB-aangiftes 
- Ondersteuning en opleiding van het team bouwadviseurs met het oog op een CO2-

neutraal patrimonium 
- Nazicht en advies bij een technisch bestek voor gebouwinstallaties of de technische 

uitrusting van vaklokalen 
 

Wat wij bieden  

 

- een verloning volgens de barema’s van onderwijs, overeenkomstig je opleidingsniveau;  

- de mogelijkheid om diverse nascholingen te volgen;  

- een dynamische en uitdagende werkomgeving ten dienste van basis- en secundaire 

scholen; je komt terecht bij de gedreven en behulpzame collega’s van ons 

bouwadviesteam; 

- de participatie aan de uitbouw van de ondersteunende administratieve stafdienst van bij 

een toonaangevende speler in het onderwijsveld en in een maatschappelijk relevante 

context; 

-  ondersteuning vanuit KOBA en Katholiek Onderwijs Vlaanderen; 

- een goede balans tussen privé en werk; 

- ruime autonomie en een goede verzekering; 

- een vakantieregeling die grotendeels de schoolvakanties volgt; 
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Profiel 
 
- In het bezit zijn van een relevant masterdiploma, bv. architect, ingenieur-architect, 

ingenieurswetenschappen, exacte wetenschappen 

- Gecertificeerd EPC-NR-energiedeskundige of binnen een proefperiode met succes het 
centraal examen afleggen 

- Je werkt georganiseerd, zelfstandig en in team en bent een goede ‘communicator’ 
- Rijbewijs en wagen ter beschikking hebben (je ontvangt een km-vergoeding) 
- Kennis up-to-date houden vind je vanzelfsprekend 

 
Pluspunten 
 
- In het bezit zijn van een pedagogisch diploma of interesse hebben om dit te behalen 
- Basiskennis tekenpakket (bv. Revit of vergelijkbaar) 
- Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en subsidieregeling (AGION) en 

energiepremies 

- Vertrouwd zijn met EPB- en EPC-software; de bijhorende administratieve verwerking 
schrikt je niet af 

 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen over deze vacature meer informatie krijgen via 
bouwcel@kobavzw.be of geert.bulckens@kobavzw.be 
We nemen binnen de twee schoolwerkdagen contact met je op. 
 
Solliciteren 
 
Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae en motivatiebrief worden 
aanvaard. 
Zij moeten ten laatste op 26 februari 2023 (en bij voorkeur via mail) toekomen bij  
Louis Vervoort 
Afgevaardigd bestuurder KOBA vzw 
Nooitrust 4 
2390 Malle 
louis.vervoort@kobavzw.be 
 
Op basis van de cv’s en motivatiebrieven gebeurt een eerste selectie. De geselecteerde 
kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek op woensdag 1 maart 2023. 
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