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VACATURE  

COÖRDINATOR INFRASTRUCTUUR / 

BOUWADVISEUR 

 

Volwassenenonderwijs Kisp is één van de grootste centra voor volwassenenonderwijs in 

Vlaanderen. Jaarlijks volgen meer dan 14.000 cursisten één of meerdere van de ruim 250 

opleidingen secundair volwassenenonderwijs. Je kan er terecht voor diplomagerichte en 

competentieversterkende opleidingen in volgende gebieden: grafische en technische opleidingen, 

opleidingen informatica, talen, ondernemerschap, fotografie, mode, koken, bloemschikken en tal 

van opleidingen die leiden tot het diploma secundair onderwijs (tweedekansonderwijs). 

 

Een 650-tal personeelsleden zet zich dagelijks in om een kwaliteitsvol aanbod te realiseren in Oost-

Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Volwassenenonderwijs Kisp heeft vestigingen in Aalst, 

Aalter, Antwerpen, Borgerhout, Deinze, Eeklo, Gent, Geraardsbergen, Lier, Mariakerke, Merchtem, 

Oudenaarde, Ronse, Ternat en Zelzate. De hoofdzetel bevindt zich in Mariakerke (Gent). 

 

 

1. FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Je voert samen met je collega het infrastructuurbeleid van Volwassenenonderwijs Kisp uit, specifiek 

voor de regio Antwerpen. Je bouwt letterlijk en figuurlijk mee aan de groei van de school. 

Als ‘coördinator infrastructuur’ staat in voor de bouwprojecten van Volwassenenonderwijs Kisp. Bij 

de kleinere projecten ben je verantwoordelijk voor de opvolging en sturing van de eigen technische 

dienst. Bij de grotere projecten ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, raming, 

subsidiëring, aanbesteding en opvolging van de werken.  

 

2. PROFIEL 

Algemeen profiel 

 Je werkt stipt en nauwkeurig. Je beschikt over organisatorische en administratieve 

vaardigheden in functie van projectopvolging. 

 Je bent een vlotte gesprekspartner voor de collega’s binnen de eigen technische dienst, externe 

aannemers en externe architecten. 

 Je bent probleemoplossend en praktisch aangelegd. Je lost op de werf praktische problemen op 

met de nodige zin voor creativiteit en initiatief. 

 Je denkt beleidsmatig mee.  

 Je bewaakt mee de architecturale en energetische kwaliteit van het patrimonium, rekening 

houdende met de budgettaire mogelijkheden. 
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 Je bent ICT-vaardig. Je werkt vlot met Office365 en bent vertrouwd met een CAD-

tekensoftware voor de bouwsector (Autocad, Revit, Sketchup, …). 

 Je hebt kennis (of wil deze verwerven) over de wetgeving overheidsopdrachten en de 

regelgeving van Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). 

 Je volgt de actualiteit met betrekking tot regelgeving voor bouwprojecten/scholen. 

 

Extra pluspunten zijn 

 Ervaring binnen een soortgelijke functie  

 Affiniteit met het onderwijs  

 Kennis van Agion-regelgeving 

 Kennis van erfgoed-regelgeving 

 

Voorwaarden 

 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 langere termijn. 

 Je bent bij voorkeur architect, industrieel ingenieur of master bouwkunde. 

 Je beschikt over een rijbewijs B en wagen voor verplaatsingen naar Kisp-locaties. 

 

3. AANBOD 

 We bieden een uitdagende en gevarieerde functie in een dynamische en groeiende organisatie, 

waar lesgevers, coördinatoren en directie in openheid samenwerken. 

 Een gevarieerd en uitdagend takenpakket met ruimte voor eigen ideeën en visieontwikkeling in 

dialoog met je collega-coördinator. 

 Het betreft een totale opdracht van 100% (20/20 of 36u/week). Mogelijkheid tot flexibele 

werkuren. 

 De aanwerving gebeurt in leraarsuren secundair volwassenenonderwijs. De salarisschalen van 

het onderwijs zijn hierop van toepassing.  

 Je start zo snel mogelijk met een contract van bepaalde duur volgens de onderwijsbepalingen, 

met kans op verlenging bij een positieve evaluatie. Het is de doelstelling een stabiele carrière 

uit te bouwen in onze organisatie. 

 Plaats van tewerkstelling is Gent (Holstraat) met regelmatige verplaatsingen naar onze andere 

campussen of Antwerpen (Londenstraat) met regelmatige verplaatsingen naar onze andere 

campussen. Dit wordt in onderling overleg bepaald. 

 Diensten uit de openbare of privésector of als zelfstandige kunnen (onder voorwaarden) als 

anciënniteit meegenomen worden naar het onderwijs. 

 Verlofregeling volgens de bepalingen in onderwijs. 

 Terugbetaling woon-werkverkeer indien openbaar vervoer of fiets. 

 

SOLLICITEREN? 

Voor extra informatie kan je steeds contact opnemen met An-Katrien de Vlieger op 

ankatrien.devlieger@kisp.be. 

De schriftelijk gemotiveerde sollicitaties met curriculum vitae dienen verstuurd te worden naar 

ankatrien.devlieger@kisp.be uiterlijk 30 januari 2023. 

mailto:ankatrien.devlieger@kisp.be
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Volwassenenonderwijs Kisp voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het 

vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we 

als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit 

ondersteunen. 


	VACATURE
	Coördinator infrastructuur / bouwadviseur
	Volwassenenonderwijs Kisp is één van de grootste centra voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Jaarlijks volgen meer dan 14.000 cursisten één of meerdere van de ruim 250 opleidingen secundair volwassenenonderwijs. Je kan er terecht voor diplomageric...
	Een 650-tal personeelsleden zet zich dagelijks in om een kwaliteitsvol aanbod te realiseren in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Volwassenenonderwijs Kisp heeft vestigingen in Aalst, Aalter, Antwerpen, Borgerhout, Deinze, Eeklo, Gent, Gera...
	1. Functieomschrijving
	2. Profiel
	Algemeen profiel
	Extra pluspunten zijn
	Voorwaarden

	3. Aanbod
	Solliciteren?
	Voor extra informatie kan je steeds contact opnemen met An-Katrien de Vlieger op ankatrien.devlieger@kisp.be.
	De schriftelijk gemotiveerde sollicitaties met curriculum vitae dienen verstuurd te worden naar ankatrien.devlieger@kisp.be uiterlijk 30 januari 2023.
	Volwassenenonderwijs Kisp voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega...



