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Vacature ICT-coördinator (voltijds) 
De vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) zoekt een ICT-coördinator. 

LKSD telt volgende pedagogische entiteiten: Heilige-Drievuldigheidscollege (HDC); Paridaens (PAR) 
basisschool en secundaire school; Sint-Pieterscollege (SPC); Stroom (Str). 

 

Je opdracht 

In deze centrale dienst werk je samen met 2 andere ICT-coördinatoren en word je aangestuurd door de 
directeur ICT. Deze centrale dienst houdt zich voornamelijk bezig met de ICT-architectuur van de vijf scholen 
van LKSD.  

Je verzorgt de dagelijkse, oplossingsgerichte, dienstverlenende ICT-werking met en voor directie, personeel 
en leerlingen. 

Je denkt mee na over de hertekening van bestaande processen i.f.v. een campusoverstijgende 
organisatie. Je hebt daarbij voortdurende aandacht voor de gebruiker op de werkvloer 

 

De volgende verantwoordelijkheden behoren alvast tot de centrale ICT-dienst: 

 

• In teamverband een ICT-beleid uitwerken en uitvoeren en hierover advies verlenen aan directie 
• Inventariseren van noden, wensen en mogelijkheden op het vlak van ICT in de scholen 
• Budgetteren en bewaken van begroting 
• Stimuleren en coachen van directie, leerkrachten en ondersteunend personeel bij het 

implementeren van ICT-toepassingen. 
 

• Optimaliseren en onderhouden netwerkinfrastructuur 
• Bestellen en opvolgen van licenties 
• Up-to-date houden van de hard- en software van de scholen 
• Ontwikkelen van databases, formulieren, … 
• Ontwikkelen en bewaken van gebruikersregels en handleidingen over specifieke 

toepassingen 
• Helpdesk voor gebruikers 
• Verlenen van accounts, e-mailadressen enz. 
• Beheer Smartschool 
• Onderhouden van de website  

 
• Onderzoek van evoluties en markt op het vlak van ICT 
• Aankoop van hard- en software 
• Overleggen met externe partners en leveranciers 
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Diploma 

Je beschikt over een bachelor- of een masterdiploma en/of je kan aantoonbaar bogen op de technische en 
algemene competenties die hieronder staan opgesomd. 

 

ICT-competenties 

1. Je hebt een grondige kennis van 

• Microsoft server omgeving: AD, DNS, DHCP, Print/Fileserver,… 
• Netwerkomgeving en infrastructuur: VLANS, UPS, Firewall,… 
• Hardware 
 

2. De volgende vaardigheden zijn een plus: 
• O365 (Sharepoint, Gebruikersbeheer, Skype for Business,…) 
• Smartschoolbeheer + Skore 
• Wisa (beheer) 
• OPNsense/PFsense 
• Azure AD/MS Endpoint 
• Unifi Wifi AP’s 

 

Algemene competenties 

• Teamspirit: Je functioneert als lid van een team. Je deelt kennis en ervaring en leert zelf bij. 
• Verantwoordelijkheidsgevoel en proactief denken: je ziet/voorkomt problemen, mogelijke 

oorzaken op en stelt oplossingen voor. Je ziet en benut kansen voor een betere dienstverlening. 
• Efficiëntie en organisatietalent: je bent in staat om je taken op een efficiënte en doeltreffende 

manier te plannen en uit te voeren. 
• Stressbestendigheid: je blijft goed presteren, ook onder tijdsdruk of tegenslag. 
• Flexibiliteit: je staat open voor andere meningen en functioneert goed onder veranderende 

omstandigheden. Je kan je snel aanpassen aan wisselende taakinhouden. 
• Communicatie: je communiceert efficiënt en diplomatisch met interne en externe 

betrokkenen, zowel mondeling als schriftelijk. 
• Discretie: je springt op een gepaste manier om met vertrouwelijke en persoonlijke 

informatie over de leerling, zijn ouders, collega’s, directie, de school of het bestuur. 
• Voeling met, en een hart voor het onderwijs, strekken tot aanbeveling. 

 

Ons aanbod 

• De functie is onmiddellijk beschikbaar,  
• Administratief ben je verbonden aan het Paridaensinstituut. 
• Overeenkomstig je diploma  en je anciënniteit word je betaald in een salarisschaal van het 

Vlaams ministerie voor Onderwijs en Vorming (max. Bachelorniveau).  
• We bieden je een job met veel verantwoordelijkheid en veel ruimte voor initiatief en autonomie in 

teamverband.  
• Je krijgt de mogelijkheid tot bijkomende vorming. 

 

Selectieprocedure 

• Stuur je motivatiebrief en cv op naar hilde.dengis@paridaens.be 

• Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden motivatiebrieven en cv’s.  
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