
 

 

 
 

 

VACATURE 
 

Het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen  
en de scholengemeenschap Groepering CKSA zoeken 

 

een technisch en pedagogisch  

ICT-coördinator 
in een deeltijdse opdracht 

 

met ingang op 1 september 2021. 

 
 

Functieomschrijving: 
 

Je coördineert het ICT-beleid in een aantal scholen en neemt een aantal 

schooloverstijgende taken op jou. 
. In samenspraak met de directeurs zorg je voor de ondersteuning en bijsturing 

van dit beleid met het oog op het behalen van de eindtermen. 
. In samenspraak met de coördinator van de ICT-cel neem je aan aantal 

opdrachten aan op het niveau van de scholengemeenschap. 
. Binnen de ICT-cel zet je, samen met andere ICT-coördinatoren, je schouders 

onder gemeenschappelijke projecten. 

. Je stimuleert de implementatie van nieuwe technologieën en relevante 
software. 

. Je werkt zowel technisch als pedagogisch-didactisch.  
 
 

Profiel: 
 

Je bent een ICT-duizendpoot: 
. Je informeert je permanent over nieuwe ontwikkelingen door zelfstudie en 

door deel te nemen aan nascholingsinitiatieven, overlegplatformen en 
netwerken. Kennis van G Suite en iOS is een meerwaarde.  

. Je beheert het netwerk en het computerpark (zowel windows-toestellen als 
chromebooks). 

. Je kan eenvoudige windows-problemen detecteren en oplossen. 

. Je kan eenvoudige netwerkproblemen detecteren en oplossen. 

. Je geeft advies m.b.t. de aankoop van hard- en software.  

. Je coördineert het opstellen en het uitwerken van het ICT-beleid.  

. Je stimuleert de mediakundige ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen.  

. Je geeft advies inzake privacy en informatieveiligheid.  

. Je bent bereid je in te werken in schooleigen (pedagogische) software. 



. Je kan zowel in team als zelfstandig vlot en resultaatgericht functioneren. 

. Je bent communicatief en klantvriendelijk om iedereen met een ICT-probleem 
of vraag verder te helpen.  

. Je geniet ervan om je kennis te delen met leerlingen, leerkrachten en met je 
collega’s in de ICT-cel. 

. Je beschikt over een diploma Onderwijzer of Kleuteronderwijzer.  
 
 

Persoonsgebonden competenties: 
  

. Je bent nauwkeurig en stipt.  

. Je kan plannen en je bent organisatorisch ingesteld. 

. Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband.  

. Je bent leergierig en je hebt een leervermogen.  

. Je kan je makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden.  

. Je bent communicatief sterk, contactvaardig en positief ingesteld. 

. Je bent discreet, tactvol en collegiaal. 

. Je bent inventief en kan toekomstgericht denken. 

 
Algemeen: 
 

. Kandidaten met een een diploma Lager Onderwijzer of Kleuteronderwijzer 

kunnen in aanmerking komen. 
. Wij bieden: 

- een uitdagende deeltijdse job (18/36) in een tijdelijk contract voor 

minstens 1 schooljaar, maar met de mogelijkheid tot verlenging;  
- verloning volgens onderwijsbarema’s; 

- vakanties conform onderwijspersoneel; 
- op termijn vaste benoeming in het ambt van ICT-coördinator; 
- permanente navorming.  

. Schriftelijke sollicitaties (met curriculum vitae) worden verwacht ten laatste op 
12 september 2021 en worden gericht aan: 

Scholengemeenschap Groepering CKSA (t.a.v. Luc Bettens) 
Otto Veniusstraat 22 te 2000 Antwerpen 
of luc.bettens@cksa.be  

Sollicitatiegesprekken en -proeven worden gehouden vanaf woensdag 14 
september 2021. 

. Wie meer informatie wilt omtrent deze vacature kan zich wenden tot  
Rudi Fransen, coördinator van de ICT-cel (rudi.fransen@cksa.be).  
Algemene informatie vindt u op www.cksa.be.   
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