
 

 

  

 

 

 

 

   

vacature  

ICT-coördinator SG Negensprong 

(Kontich, Hove, Rumst) 

voltijdse opdracht (= 36 klokuren per week) 
 

indiensttreding vanaf 1 september 2021 
 

 
 

De scholengemeenschap Negensprong bestaat uit 10 basisscholen:  
- Kontich: St Jozef, St Montfort, St Michiel, 
- Rumst: Wingerd Reet, Wingerd Terhagen, Sleutelhof, Vosberg 
- Hove: KO Regina Pacis, LO Regina Pacis, Regina Pacis 2  

 
Een complementair ICT-team ondersteunt deze scholen bij hun ICT-
werking.  
 

Voel jij je geroepen om deel uit te maken van een innovatief ICT-team? Ben je op 

zoek naar een nieuwe uitdaging binnen het onderwijs? Kan je op een heldere 

manier beleidsaanbevelingen formuleren? Dan ben jij de ICT-coördinator die we 

zoeken!  Aarzel niet om je kandidaat te stellen!  

We zoeken een gedreven collega met kennis en vaardigheden van en/of interesse in 

(onderwijs)informatica.  

 
 

Functieomschrijving 

 

Je bent lid van een ICT-team van drie ICT-coördinatoren en werkt voor alle scholen. 

 

Je ondersteunt de scholen vooral bij: 

 

- Technische: hardware, onderhoud en installatie van de computerinfrastructuur, 

opvolgen van de vraaggestuurde helpdesk, netwerkbeheer, adviezen, … 

- ICT in de klas 

- ICT in de algemene schoolwerking 

 

 
 
 



 

 

  

 
Profiel van de kandidaat  
 

Onze ideale projectmedewerker: 

• beschikt over informaticakennis en ICT-vaardigheden;  

• heeft, bij voorkeur, ervaring in het onderwijs; 

• heeft pedagogische en didactische inzichten om ICT te integreren in de dagelijkse 

klaspraktijk; 

• heeft een hedendaagse kijk op onderwijs en leren; 

• heeft een visie rond hoe ICT het leerrendement kan verhogen; 

• volgt de nieuwste technologieën in onderwijs op en bekijkt dit met een kritische 

bril; 

• is een loyaal teamlid en ervaart samenwerken als een evidentie; 

• overlegt op een constructieve manier;  

• is communicatief vaardig; 

• kan zelfstandig werken maar ook in teamverband; 

• is ruim beschikbaar, ook buiten de lesuren; 

• denkt proactief mee op ICT-vlak; 

• kan discreet omgaan met informatie. 

 

 

Aanbod 

 

We bieden een voltijdse opdracht met toekomstperspectief. 

Je wordt tewerkgesteld in de scholengemeenschap de Negensprong.  

 

Kandidaatstelling 

 

Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur, per kerende, met motivering en 

curriculum vitae per mail naar erwin.vanwassenhove@onderwijsvorselaar.be  

 

 

Heb je vragen bij deze vacature of bij het takenpakket? Neem dan voor meer 

informatie contact op met Erwin Van Wassenhove via 

erwin.vanwassenhove@onderwijsvorselaar.be  
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