
 

 

 

 

 

 

 

Vacature 1: 

VACATURE voltijds ambt: 

Bouwadviseur 

 

Vacature 2: 

VACATURE voltijds ambt: 

Adjunct Directeur Moretus-Ekeren 
 

KOBA NoordkAnt vzw 



 

 

 

 

 

 

Onze organisatie  

“Vzw KOBA NoordkAnt” is een schoolbestuur van een 25-tal scholen die gelegen zijn 
aan de “noordkant” van Antwerpen, meer specifiek in Antwerpen-Noord, Merksem, 
Ekeren en Stabroek. Het onderwijsaanbod in de scholen omvat kleuteronderwijs, lager 
onderwijs en secundair onderwijs.  

Om onze directies en leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen bij deze taak 

voorziet KOBA NoordkAnt samenwerkingsinitiatieven op verschillende beleidsdomeinen 

zoals bv. bouw, boekhouding, personeelsadministratie, aankopen en preventie. Door 

de regionale verankering van het schoolbestuur kunnen de directies en de plaatselijke 

comités snel participeren bij het maken van beleidskeuzes. “KOBA NoordkAnt” is een 

van de 9 regionale schoolbesturen binnen de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek 

Onderwijs Bisdom Antwerpen” (www.kobavzw.be).  

Gewenst profiel  

• Je staat open voor een job met veel afwisseling in een flexibel werkregime;  

• Je hebt ervaring op bouwtechnisch vlak en op het vlak van werfopvolging;  

• Je hebt kennis of wil deze verwerven over de wetgeving op de 

overheidsopdrachten en de  regelgeving van AGION (Agentschap voor 

Infrastructuur in het Onderwijs);  

• Je hebt notie van de wettelijke en plaatselijke regelgeving m.b.t. de 

veiligheidsproblematiek in scholen, zowel kleuter, lager als secundair (bv. 

brandnorm voor scholen, toegankelijkheid, …);  

• Je staat open voor hedendaagse pedagogische werkvormen in de 

verschillende onderwijsniveaus en je bent de tussenpersoon tussen school en 

architectenbureau op dit vlak;   

• Je bewaakt mee de architecturale kwaliteit van het patrimonium rekening 

houdend met de budgettaire mogelijkheden;   

• Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met huidige energie problematiek 

(zowel verbruik als opwekking); 

• Je bezit organisatorische en administratieve vaardigheden in functie van 

projectopvolging en je bent stipt en nauwkeurig;  

• Je kan beleidsmatig meedenken; Je bent ICT-vaardig en werkt op 

gevorderden niveau met de Office-toepassingen en bent best vertrouwd met 

een CAD-tekensoftware voor de bouwsector (Autocad, Revit, Sketchup, …);   

• Je kan je vlot verplaatsen in de provincie Antwerpen 

• Je bent voldoende bereikbaar en beschikbaar voor de schooldirecties en het 

schoolbestuur:  

• Je bent een vlotte gesprekspartner voor heel wat partners (directies van de 

scholen, directe collega’s, techniekers, aannemers, externe betrokkenen, 

overheidsdiensten en uitzonderlijk ook met buren van scholen, ouders, …).  

Bouwadviseur (voltijds) 

http://www.kobavzw.be/
http://www.kobavzw.be/


 

 

  

Taakinvulling  

• In nauw overleg en samenwerking met je collega’s bouwadviseur, het 

schoolbestuur en de schooldirecties, bereid je bouwprojecten voor;  

• Je werkt mee aan de eerste raming en aan het opstellen van projectdefinities;  

• Je voert hierbij heel nauwgezet de administratie naar de bevoegde diensten. 

Je  onderhoudt nauwe contacten met de architecten, studiebureaus, 

aannemers, … die  betrokken zijn bij de bouwprojecten;  

• Je onderhoudt goede contacten met Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 

AGION, Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA) en de betrokken 

overheidsdiensten;  

• Je organiseert aanbestedingen voor werken en diensten en volgt deze op;  

• Je hebt oog voor planning en budgetbewaking;  

• Je coördineert en organiseert op zelfstandige wijze de aan je toegewezen 

werven;  

• Je lost op de werf praktische problemen op met de nodige creativiteit en zin 

voor  initiatief;  

• Je bewaakt de voorziene timing tot en met de oplevering van een project;   

• Je rapporteert op regelmatige basis aan het schoolbestuur;  

• Je ondersteunt de directies bij het opstellen van een masterplan bouw;  

• Je ondersteunt de directies bij het oplossen van allerlei bouwtechnische 

problemen;  

• Je volgt de actualiteit m.b.t. regelgeving voor bouwprojecten;  

• Je neemt deel aan de periodieke KOBA-overlegvergaderingen voor 

bouwadviseurs;  

• Je houdt via het interne online platform een geactualiseerde stand van zaken 

bij van alle bouwdossiers die je zijn toegewezen;  

Toelatingsvoorwaarden  

• Je beschikt over een diploma op masterniveau (of gelijkwaardig door 

ervaring) en hebt affiniteit met de technische en architecturale aspecten van 

bouw en visie op masterplanning op korte en lange(re) termijn;  

• Je bent bij voorkeur architect, ingenieur of master bouwkunde met voldoende 

relevante ervaring;  

• Je kan in dienst treden in de loop van het 1ste kwartaal van 2023.   

Extra Pluspunten zijn  

• een bewijs van pedagogische bekwaamheid  

• ervaring met DBFM- of PPS-dossiers (privaat-publieke samenwerking)  

Meer info  

Geïnteresseerde kandidaten kunnen meer informatie krijgen bij Geert De Sitter 

(afgevaardigd bestuurder KOBA NoordkAnt), 0485 35 01 56. 



 

 

 

Wat wij bieden  

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

secundaire scholen;  

• een werkomgeving waar schoolbestuur, directie, personeelsleden, leerlingen 

en ouders in openheid samenwerken;  

• een gevarieerd en uitdagend takenpakket met veel ruimte voor eigen 

visieontwikkeling in dialoog met het beleidsteam van KOBA NoordkAnt en je 

collega’s bouwadviseur;   

• kansen op intervisie met de collega’s bouwadviseurs uit de negen regio’s van 

KOBA;   

• een verloning volgens de barema’s van onderwijs en gelijkwaardige ervaring;  

• een fietsvergoeding, vergoeding voor je dienstverplaatsingen en 

telefoonvergoeding; 

• de mogelijkheid om diverse nascholingen/bijscholingen te volgen; 

• de mogelijkheid tot flexibele werkuren en thuiswerk, work/life-balance; 

• een vaste werkplek in onze kantoren van KOBA NoordkAnt vzw – Stella 

Marisstraat 4 – 2170 Merksem. 

 

  

  

  

Kandidaturen met volledig curriculum vitae kunnen per aangetekend schrijven of e-mail 

ingediend worden tot en met vrijdag 2 december bij:  

  

De heer Geert De Sitter  

Afgevaardigd-bestuurder KOBA NoordkAnt vzw  

Nooitrust 4 

2390 Malle  

e-mail: geert.desitter@noordkant.be   

(als onderwerp duidelijk noteren vacature bouwadviseur NoordkAnt vzw!)  

  

De kandidaten worden op woensdag 7 december uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek 

met een persoonlijke uitnodiging per e-mail.   

  

Gesprekken worden gevoerd in de kantoren van KOBA NoordkAnt vzw – Stella Marisstraat 4 – 

2170 Merksem.  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

Binnen de VZW KOBA NoordkAnt is er een vacature voor een voltijdse 
functie vanaf 9 januari 2023  

 

Adjunct-directeur (m/v) in Moretus, Ekeren 
 

Moretus is een zesjarige school, aangevuld met 7de jaren in 
verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen. Er is een eerste 
graad A- en B-stroom en vanaf de tweede graad is er een ruim 
aanbod binnen de drie finaliteiten: doorstroom, dubbele finaliteit en 
arbeidsmarktgericht. De school telt meer dan 1000 leerlingen en is 
gevestigd op twee campussen: Oorderseweg 8  (graad 1) en 
Kloosterstraat 82 (graad 2-3) in Ekeren.   

Moretus is een warme school die inzet op betrokkenheid van 
personeel, leerlingen en ouders. Ze biedt kwaliteitsvol onderwijs aan 
en organiseert, als enige in de buurt, CLIL-onderwijs. Meer info vind je 
in het pedagogisch project (www.moretus-ekeren.be).   

 

Profiel 

• Je getuigt van een christelijke levensvisie; 
• Je kan en durft leiding nemen en beleid voeren; 
• Je werkt constructief samen met:   

o het voltallige directieteam van Moretus; 
o de personeelsleden, de overleg- en de beleidsorganen en 

de schoolraad; 
o de directies van de scholengemeenschap Ekeren-

Merksem; 
o het schoolbestuur. 

• Je bent vertrouwd met onderwijs in een stedelijke omgeving en 
met het doelpubliek; 

• Je bouwt mee aan een participatieve school met aandacht voor 
dialoog; 

• Je bent op de hoogte van de regelgeving voor onderwijs en je 
volgt die mee op; 

 

 

 

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR 

http://www.moretus-ekeren.be/


 

 

 

 

 

• Je stippelt samen met je collega directeurs het schoolbeleid uit in 
functie van de realisatie van het eigen opvoedingsproject van de 
school, o.a.: 

o Je werkt de schoolvisie rond kansarmoede uit; 
o Je volgt de GOK-middelen op; 
o Je onderhoudt contacten met het voortgezet onderwijs; 
o Je organiseert mee pedagogische studiedagen. 

• Je neemt de leiding in het financieel beleid van de school, o.a.: 
o Je werkt samen met de regiomedewerkers en het 

schoolbestuur op vlak van financiën en boekhouding; 
o Je stuurt het economaat aan; 
o Je stelt de begroting op; 
o Je volgt de verzekeringen op. 

• Je neemt de leiding in het logistieke beleid van de school, o.a.: 
o Je volgt de bouwwerken op; 
o Je beheert de infrastructuur; 
o Je stuurt de preventieadviseur en de ICT-medewerkers aan; 
o Je organiseert de boekenverkoop, de procedure voor 

bestellingen en acties voor personeel en leerlingen. 
• Je staat open voor:  

o Nieuwe inzichten op het vlak van opvoeding en onderwijs; 
o Vormings- en andere initiatieven van het Katholiek 

Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA)  en van het Vlaams 
Lasalliaans Perspectief (VLP) en van de Pedagogische 
Begeleidingsdiensten van beide.  

• Je volgt de opleiding ‘Postgraduaat Schoolbeleid voor directeurs 
Secundair Onderwijs’ van het Centrum voor Andragogiek (CVA-
Universiteit Antwerpen). 

Competenties 

• Je hebt een progressieve visie op onderwijs; 
• Je voert een gedeeld leiderschap; 
• Je hebt sterke verbindende communicatieve vaardigheden en je 

geeft ruimte; 
• Je denkt positief en je werkt motiverend; 
• Je beschikt over een groot empathisch vermogen en 

luisterbereidheid; 
• Je kan kritisch reflecteren en je bent bereid jezelf bij te sturen; 
• Je bezit de nodige uitstraling en assertiviteit om de school te 

vertegenwoordigen tegenover derden; 
• Je bent stressbestendig en voldoende flexibel om te werken in 

onregelmatige werktijden; 

 



 

 
 
 
 
 
 

• Je bent een inspirerende persoonlijkheid met een brede 
maatschappelijke visie. 

Wij bieden 

• Collegiale samenwerking in een directieteam van 4 directeurs en 
een adjunct-directeur; 

• Kansen op intervisie met de directeurs van KOBA NoordkAnt; 
• Ondersteuning van de regiomedewerkers en het schoolbestuur; 
• Professionalisering via de vormingscursus ‘Postgraduaat 

Schoolbeleid voor directeurs S.O.’ bij het Centrum voor 
Andragogiek (Universiteit Antwerpen); 

• Kansen tot aanvullende vormingen i.v.m. onderwijsmateries via 
bijkomende opleidingen en navormingen; 

• Kansen tot spirituele verdieping via initiatieven van de KOBA 
koepel en het VLP; 

• Mogelijkheid tot vaste benoeming als adjunct-directeur;  
• Een bezoldiging op niveau adjunct-directeur. 

Toelatingsvoorwaarden 

• Je getuigt van een christelijke levensvisie; 
• Je bent minimaal in het bezit van het diploma bachelor in het 

secundair onderwijs; 
• Je bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en hebt 

voldoende onderwijservaring; 
• Je kan voltijds in dienst treden op 9 januari 2023.  

Kandidaturen met volledig curriculum vitae en motivatiebrief worden 
per aangetekend schrijven en/of via e-mail ingediend tot en met  
maandag 19/12 bij: 

De heer Geert De Sitter 

Afgevaardigd-bestuurder KOBA NoordkAnt vzw 

Nooitrust 4, 2390 Malle 

e-mail: geert.desitter@noordkant.be  

(als onderwerp ‘vacature adjunct-directeur Moretus-Ekeren’ noteren) 

De kandidaten worden op woensdag 21/12 uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek met een persoonlijke uitnodiging via e-mail.   

De gesprekken worden gevoerd in de gebouwen van KOBA 
NoordkAnt – Stella Marisstraat 4 – 2170 Merksem. 
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