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VACATURE voor Technisch Adviseur 

Hoger Technisch Instituut Sint Antonius 

 

 
Onze organisatie 

De Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (VZW SKOG) is een organisatie die is ontstaan 

uit een fusie van 6 Gentse schoolbesturen. Onze scholengroep biedt gewoon en buitengewoon 

onderwijs aan in 14 basisscholen en 10 secundaire scholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. Elk 

van hen organiseert kwaliteitsvol en innovatief onderwijs in een open, gastvrij en verbonden leer- en 

leefklimaat. 

VZW SKOG heeft als doelstelling om al haar scholen te ondersteunen opdat zij hun 

opvoedingsproject ten volle zouden kunnen realiseren. Wij vormen een solidaire scholengroep die 

werk maakt van professionele ondersteunende diensten en die schoolteams wil versterken in hun 

complexe en evoluerende opdracht. Wij geloven sterk in de kracht van onze overkoepelende 

samenwerking en streven met onze fusie naar een verdere professionalisering. 
 

De school 

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, met vestigingsplaats in de Holstraat te Gent, is een 

gastvrije, diverse en kansrijke school. De school biedt naast tso, bso, deeltijds onderwijs en 

duaal leren ook OKAN aan. In het voltijds onderwijs worden binnen het studiedomein STEM 

hoofdzakelijk studierichtingen in de arbeidsmarktgerichte finaliteit aangeboden met daarnaast 

enkele studierichtingen in de dubbele finaliteit. In het deeltijds onderwijs en duaal leren biedt 

de school opleidingen aan uit de domeinen STEM, Voeding en Horeca, Maatschappij en Welzijn 

en Economie en Organisatie. 

Verdere info vind je op de website van de school: www.htisa.be 
 

De vacature 

VZW SKOG zoekt voor HTISA een Technisch Adviseur (TA) voor indiensttreding op 1 september 

2022. Naargelang het profiel van de kandidaat kan dit om een halftijdse of voltijdse aanstelling 

gaan. 

Het betreft een tijdelijke aanstelling met het mogelijkheid op een vaste benoeming indien 
aan de voorwaarden voldaan is. Deze functie wordt bezoldigd volgens de wettelijke 
salarisschalen en is diploma-afhankelijk. 

 

Takenpakket 

In verbondenheid met het schoolteam, de leerlingen en hun ouders werk je aan de realisatie van het 
christelijk opvoedingsproject van de school in overeenstemming met de missie en de visie van SKOG 
en de opdrachtsverklaring van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarbij voer je een beleid conform het 
referentiekader voor onderwijskwaliteit. 

Samen met 4 andere betrokken secundaire scholen van SKOG werk je mee aan de realisatie van 
de nieuwe onderwijscampus. 

http://www.htisa.be/
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Taken eigen aan de functie 

 

• Je bent verantwoordelijk voor de materiële en pedagogische coördinatie van de technische, 
praktische en beroepsgerichte vakken. 

• Je coördineert het overleg tussen de leerkrachten technische, praktische en beroepsgerichte 
vakken. Je legt hierbij ook de link met de algemene vakken. 

• Je bent zichtbaar aanwezig tussen de leerkrachten en in de praktijklokalen. 

• Je volgt het leerplan van de technische vakken en de praktijkvakken op. 

• Je adviseert over de opdrachten van de vakleerkrachten. 
• Je werkt mee aan de opmaak van lessenroosters met speciale aandacht voor de praktische en 

technische vakken. 

• Je volgt de werking van de vakwerkgroepen op. Je coacht de vakleerkrachten. 

• Je bent verantwoordelijk voor de verdeling en de bezetting van de praktijklokalen en adviseert 
daarom bij de opstelling van de lessenroosters. 

• Je adviseert bij de inrichting van de werkplaatsen en de magazijnen. 
• Je stelt de werkplaatsreglementen op, stuurt ze bij en implementeert ze in samenspraak met de 

leerkrachten. Je voorziet in onderhoudsfiches en gebruiksaanwijzingen. 

• Je houdt toezicht op hygiëne en orde in de praktijklokalen. Je werkt mee de 
veiligheidsvoorschriften uit en doet ze naleven. 

• Je laat kleine herstellingen en/of onderhoudswerkzaamheden aan lokalen of toestellen 
uitvoeren. 

• Je formuleert voorstellen voor het jaarlijks investeringsplan van de school en stelt daarvoor de 
nodige dossiers samen. Je volgt de kosten op. 

 

Professionalisering 
 

- Je detecteert professionaliseringsnoden bij het team en je initieert mee activiteiten die de 
professionalisering van het team tot doel hebben. 

- Je hebt aandacht voor je eigen professionalisering in functie van je rol als technisch adviseur. 
- Je volgt persoonlijk of in teamverband daar waar nodig de ontwikkelingen en vernieuwingen in 

het onderwijs en de bedrijfswereld op. 
- Je stelt je eigen functioneren in vraag en stuurt bij indien nodig. 

 
Overleg en samenwerking met directie, collega’s, CLB, ouders en externe partners 

 

- Je kan autonoom werken en werkt onder rechtstreekse aansturing van de Technisch Adviseur 
Coördinator. 

- Je onderhoudt contacten met de beroeps- en bedrijfswereld. 
- Je overlegt volgens de gemaakte afspraken met de interne preventieadviseur. 

 

Profiel 

Je bezit minimaal een diploma hoger secundair onderwijs met een bewijs van pedagogische 
bekwaamheid én minimaal 3 jaar nuttige ervaring. Een diploma op bachelorniveau is een meerwaarde. 
Je kan terugvallen op een solide technische bagage, hebt een uitgesproken visie op technisch en 
beroepsonderwijs en bent in staat een netwerk uit te bouwen binnen de beroeps- en bedrijfswereld.. 
Ervaring binnen de (grootstedelijke) onderwijscontext is een absolute meerwaarde. 
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Je wordt verwacht onderstaande competenties te bezitten of je bent bereid deze op korte termijn te 
verwerven: 

• Je vertrekt in denken en handelen vanuit de christelijke waarden van een katholieke 
dialoogschool en vanuit de visie en de missie van SKOG. 

• Je bent in staat veranderingsprocessen te begeleiden. 

• Je bent een oplossingsgerichte, creatieve denker. 

• Je beschikt over sterke sociale vaardigheden en communiceert duidelijk en transparant. 

• Je stimuleert autonomie bij je medewerkers, werkt aan verbondenheid en helpt anderen 
groeien in competentie. 

• Je bent gericht op samenwerking en waardeert de inbreng van iedereen. 

• Je werkt systematisch, doelbewust en resultaatgericht. Je beschouwt professionalisering als 
een belangrijk middel tot het bereiken van doelen op vlak van school- en 
kwaliteitsontwikkeling, zowel persoonlijk als voor het schoolteam. 

• Je leeft de regels en afspraken voor en verwacht dat anderen ze naleven. 

• Je stelt realistische doelen voor jezelf, voor je team en voor de school. Je bezit voldoende kennis 
van de regelgeving rond preventie en welzijn. 

• Je kan vlot overweg met de courante softwarepakketten. 

 

Ons Aanbod 

Je werkplek bevindt zich in Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, Holstraat 66, 9000 Gent. 
 

We bieden een voltijdse, afwisselende job waarin je het verschil kan maken in het onderwijs t.b.v. 
de leerlingen. Vanaf je indiensttreding start een onthaal- en begeleidingstraject dat je een stevige 
basis geeft in je nieuwe functie. De technisch adviseur coördinator biedt je van nabij de passende 
ondersteuning. Ook nadien kan je je verder professionaliseren en heb je de mogelijkheid om te 
investeren in expertiseontwikkeling rond specifieke technische materies. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan ten laatste op 10 juni 2022 een e-mail met jouw motivatie en cv (PDF-bestand) 

naar vacatures@skogvzw.be t.a.v. Marleen Lietaer. 
 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 juni 2022. Een uitnodiging voor deze 

gesprekken wordt enkele dagen vooraf gestuurd. Gelieve je telefonische contactgegevens toe te 

voegen in je  cv. 

Voor verdere vragen kan je terecht bij Katleen Immesoete via het 

e-mailadres katleen.immesoete@htisa.be. 
 

De selectieprocedure bestaat uit een screening op basis van cv en motivatiebrief, een selectieproef 

en 2 gesprekken met de selectiecommissie. 

mailto:vacatures@skogvzw.be
mailto:katleen.immesoete@htisa.be

