
 

 

VACATURE ICT-COORDINATOR IGNAS VZW 

 
 
1. Functieomschrijving 
 
Als ICT-coördinator van IgnAS vzw maak je deel uit van de ondersteunende diensten van de Ignatiaanse 
scholen Antwerpen.  Dit is een groep met 2 campussen, één in Antwerpen, één in Borgerhout, telkens met 
een basisschool en een secundaire school. Je stuurt de lokale ICT-coördinatoren van de individuele scholen 
aan en rapporteert zowel aan de financiële directeur als de pedagogische directeur. 
 
2. Wat verwachten we van jou? 
 
2.1 Job gerelateerde competenties 
 
-Je ontwikkelt, implementeert en evalueert het ICT-beleidsplan van de vzw IgnAS in samenspraak met alle 
betrokkenen, zoals bv. directies, GDPR-verantwoordelijken en preventieadviseurs. Zo ben je 
verantwoordelijk voor de ICT-strategie binnen de vzw IgnAS.   
Het ICT-beleidsplan bevat o.a. en bijvoorbeeld:  

• Visieontwikkeling over de rol van ICT in het onderwijs van onze scholen en binnen de realisatie van ons 
pedagogisch project 

• Visie op ICT in de uitbouw van een performante schooladministratie op vzw-niveau 

• Ontwikkeling van efficiënte communicatie tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen door het 
inzetten op ICT 

• ICT- professionaliseringsbeleid van leerkrachten en ondersteunend personeel 

• Infrastructureel IT-beleid met het oog op stabiliteit, continuïteit, efficiëntie, kosten en comptabiliteit.  

• Verdere professionalisering van ICT-governance en risicobeheer (integriteit, beveiliging, back-up beleid, 
GDPR…) 

• Afstemming van de nodige kosten en investeringen binnen de begroting van de vzw. 
 
- Je analyseert de ICT-behoeften van de verschillende scholen en haar gebruikers en gaat aan de slag met 
deze analyse. Je coördineert daarna de implementatie van de IT-projecten. 
- Je ontwikkelt technische beheerprocedures, gebruiks- en veiligheidsprocedures van de IT-infrastructuur 
en je volgt de configuratie en performantie van de informaticasystemen op. Hiervoor heb je een grondige 
kennis van netwerken en hun beveiliging. 
- je superviseert de operationele activiteiten van de ICT-coördinatoren in de diverse scholen en bouwt zo 

verder een performante IT op elke campus uit. 

- Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze externe ICT-partners: je stuurt hen aan, je volgt hun werk op 
en je evalueert de ICT-activiteiten die we outsourcen. 
- Je beheert het globale ICT-budget in nauw overleg met de financieel directeur en je bent verantwoordelijk 

voor het licentiebeleid binnen de vzw. 

- Je volgt het pedagogische beleid van de scholen: met oog voor de eigenheid van elk van de IgnAS-scholen 

formuleer je hierbij gerichte voorstellen rond onderwijsdigitalisering en geef je innoverende impulsen. 



 

 

- Je volgt de technologische evolutie op de voet, zowel wat betreft hardware als software zodat je de scholen 

de weg naar kwaliteitsvolle en innovatieve leermiddelen kan wijzen. 

- Je inspireert en coacht leerkrachten om ICT in te integreren in hun lespraktijk. 

 

2.2. Persoonsgebonden competenties 
 
- Je hebt affiniteit met onderwijs.  
- Je functioneert zowel in team als zelfstandig vlot en resultaatgericht. 
- Je bent sterk in structurele, heldere en open communicatie. 
- Je neemt verantwoordelijkheid op en staat open voor feedback. 
- Je neemt initiatief, je bent gedreven en stressbestendig. 
- Je bent sterk in het brengen van structuur en uitwerken van procedures. 
- Je detecteert noden en herkent verbeterpunten.  
- Je handelt met oog voor kwaliteit en het cyclisch kwaliteitsproces. 
- Je bent flexibel, creatief en kritisch inventief. 
- Je hebt een grondig kennis van het brede ICT-gebeuren en je bent leergierig hierin. 
 

3. Aanbod  
 
Je werkt voor IgnAS vzw, Ignatiaanse scholen Antwerpen. Dit schoolbestuur behartigt het onderwijs voor 
meer dan 3500 leerlingen. Je wordt vergoed volgens de geldende barema’s in het onderwijs. Je ontvangt 
ook:  
- vervoersonkosten (openbaar vervoer) 
Je komt terecht in een onderwijsorganisatie met vele en zeer diverse uitdagingen op ICT-vlak: je hebt een 
grote autonomie en je wordt een onmisbare persoon binnen ons team. 
Je geniet van alle voordelen van een betrekking in onderwijs, zoals de vakantieregeling. 
 

4. Plaats tewerkstelling 
- Xaveriuscollege humaniora en basisschool, Collegelaan 36, 2140 Borgerhout 
- Onze-Lieve-Vrouwecollege plus, Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen 
- Onze-Lieve-Vrouwecollege basisschool, Frankrijklei 91 en Frankrijklei 77, 2000 Antwerpen 
- Sportcentrum Mariënborgh, Doornstraat 65, Edegem (eerder beperkt) 
 

5. Vereiste studies 
- Master (MA): masteropleiding met een IT-component (zoals bv. ingenieurswetenschappen, informatica, 
computerwetenschappen, industriële wetenschappen, handelsingenieur...) 
- Professionele bachelor (PBA) met een sterke IT-component (zoals bv. toegepaste informatica, elektronica-
ICT, informatiemanagement, …) 
 
Een pedagogisch bekwaamheidsbewijs kan een meerwaarde zijn. Indien je gelijkwaardig door ervaring bent, 
kom je ook in aanmerking. 
 

6. Werkervaring  
- Bij voorkeur heb je enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie in de publieke of private functie sector. 
- Ervaring binnen onderwijs is een pluspunt. 
 

7. Talenkennis 
- Nederlands (zeer goed) 
 
 



 

 

8. Contract  
- Je start met een contract van bepaalde duur van 01/09/21 tot 30/06/22 met de doorgroeimogelijkheid 
naar vaste benoeming binnen onderwijs. 
-  Je werkt voltijds. Indien gewenst, kan je ook deeltijds werken, maar wel minimaal 60 %: dit bepalen we in 
overleg. 
-  Flexibele uren met beperkte mogelijkheid tot werken van thuis uit (1 dag/week). 
-  Minimaal 5 weken zomervakantie 
 

9. Hoe solliciteren 
- Je stuurt een motivatiebrief met curriculum vitae door naar: sollicitaties@ignas.be 
ten laatste op woensdag 30 juni 2021. Op basis van deze documenten kan je uitgenodigd worden voor de 
selectieprocedure, die bestaat uit meerdere gesprekken. 
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