
 

 

 
VZW Vrij Onderwijs Zele                       VZW Katholieke School Zele-Heikant 
Heilig Hartplein 10, 9240 Zele              Bosstraat 179, 9240 Zele 
ON 0414.413.791                                  ON 0434.748.456 
      
                                 
 

SCHOLENGEMEENSCHAP VRIJ BASISONDERWIJS ZELE 
 

Vacature ICT-co min 20/36 (vaste betrekking vanaf 01/09/2023) 

 

De scholengemeenschap Vrij basisonderwijs Zele is een scholengemeenschap gevormd door vijf 

scholen gewoon onderwijs en één school buitengewoon onderwijs in Zele. De scholen behoren tot 

het schoolbestuur VOZ en schoolbestuur Heikant. 

Je komt terecht in een dynamisch drieledig ICT-team. 

De functie is een vacante betrekking van min 20/36. 

Taakomschrijving 

De taakomschrijving omvat de verantwoordelijkheid over volgende domeinen: 
 
We zijn Microsoft 365-scholen en het is jouw taak om de omgeving te beheren: Intune, Security, 
Sharepoint …  Je denkt ook mee om het pedagogische ict-beleid vorm te geven.  
 
 
Technisch profiel:  

• Kennis van en vaardigheden in Windows 10 & 11 (gevorderd), iOS en Chrome (basis)  

• Goede kennis van devices (pc, laptop, iPad, Chromebook) en van de voornaamste onderdelen 
(moederbord, processor, opslagmedia, geheugen) in functie van adviseren bij nieuwe aankopen 
en van uitvoeren van onderhoud en herstel  

• Technische vaardigheden om waar nodig nazicht/onderhoud uit te voeren aan pc’s en laptops  

• Technische vaardigheden en kennis voor het onderhouden, up-to-date houden en adviseren bij 
het vervangen van randapparatuur (printer, beamer, digitaal bord)  

• Kennis van Azure, Intune, Powershell, Sharepoint (op beheersniveau)  

• Bereid zijn om zich in bovenstaande punten bij te scholen in functie van de taakverdeling  
 
Competenties:  

• Kunnen samenwerken in teamverband  

• Communicatievaardig in functie van overleg en van afspraken maken  

• Stressbestendig zijn  

• Beschikken over voldoende didactische competenties in functie van professionalisering van 
medewerkers  

• Open staan voor taakgerelateerde feedback  
 

  



 

 

Bekwaamheidsbewijzen 

• Ten minste professionele bachelor 

• Bij voorkeur een pedagogisch diploma (PBA)  

• Bij voorkeur een getuigschrift van ICT-vaardigheden of bewezen door ervaring 

     

U zal uw opdracht vervullen in overleg met het directieteam en de algemeen directeur van de 

scholengemeenschap. 

Als bepaalde kennis of vaardigheden niet zijn uitgediept, dan rekenen we op een geëngageerde 

houding en bereidheid om ontbrekende kennis en vaardigheden alsnog te verwerven. 

 

Procedure en modaliteiten 

• Sollicitaties per email over te maken aan 
claudio.snauwaert@kaozele.be 

            (Algemeen directeur: Snauwaert Claudio) 

• Limietdatum voor de sollicitatie: maandag 01 mei 2023 
 

• Het sollicitatiedossier omvat: 
o Aanvraag met personalia en motivatie 
o Curriculum Vitae 

 

• Sollicitatiegesprek: op uitnodiging van de algemeen directeur van de scholengemeenschap Vrij 
Basisonderwijs Zele 
 

Op grond van de sollicitatiebrieven zal door een selectiecommissie een eerste selectie worden 

doorgevoerd. Kandidaten die door de commissie worden weerhouden, zullen uitgenodigd worden 

voor een selectiegesprek. 

 

De volledige functiebeschrijving wordt  u op eenvoudig verzoek per email toegestuurd. 

 

Voorzitter Schoolbestuur VOZ                                                     Voorzitter Schoolbestuur Heikant 

Maurits Anthuenis                                                                         Peter Rupus               
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