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Geel, 14 september 2021 
 
 

VACATURE  ICT-COÖRDINATOR PROGRAMMATIE 
 
KOGEKA heeft een voltijdse vacature voor de functie van ICT-COÖRDINATOR 
PROGRAMMATIE (developer), met ingang van 1 november 2021. KOGEKA is een groep van 
vijf secundaire en één basisschool in Geel en Kasterlee (zie www.kogeka.be). 
 
Je opdracht 
Als developer maak je halftijds deel uit van het Development & Application Team van de algemene 
ICT-dienst  (KOGEKA.IT) van onze scholengroep. Dit team staat in voor het beheer, het onderhoud 
en de creatie van onze applicaties en bestaat uit vier collega’s, die genieten van complexe 
uitdagingen, grote prestaties én een vlotte samenwerking en sfeer tijdens en na het werk.  
  
Als developer onderzoek je innovatieve technologieën en je ontplooit die in een schoolomgeving. 
Jouw sterke technische kennis maakt van jou een meerwaarde voor het team en je ontwikkelt 
software waar honderden leerkrachten, directies, secretariaatsmedewerkers e.d. van gaan genieten! 
 
Daarnaast ben je halftijds ICT-verantwoordelijke (software) in één van onze vestigingen (Sint Jozef 
Geel). Dit betekent dat je een verantwoordelijkheid zal hebben in de gebruikte applicaties in deze 
school (Smartschool, Office365,...) en applicaties op vraag van deze vestiging zal programmeren. 
De algemene diensten van KOGEKA en Sint Jozef Geel bevinden zich op dezelfde locatie. 
  
Als developer…  

 Streef je naar de beste versie van onze applicaties. Zo zorgen we samen voor een optimale 
gebruikstevredenheid. 

 Heb je een grote inbreng. Je communiceert helder en constructief. 
 Ontwerp je applicaties en cloud API’s. Je rolt ze uit én je zorgt dat ze vlekkeloos blijven 

draaien. 
 Enthousiasmeer je je collega’s. Je bent gepassioneerd door code, en dat straal je ook uit. 

  
 Je bent… 

 Een geboren probleemanalist. 
 Gepassioneerd door programmeren en technologie. 
 Leergierig. Naast je code wil je ook jezelf ontwikkelen. 
 Stressbestendig. Stresstesten doen we alleen voor onze systemen, maar zelf functioneer je 

ook goed in drukkere periodes. Je kan jezelf prioriteiten stellen. 
 Een initiatiefnemer. Zelfstandig werken is geen straf voor jou. Meer nog: je geniet ervan zelf 

de teugels in handen te nemen, uiteraard altijd in nauw overleg met je collega's. 
 Een echte team player (sociaal en collegiaal). 

 
Je kent… 

 PHP of Python of een andere programmeertaal.  
 De ins en outs van databases. 
 Application programming interface (Microsoft Graph API, Smartschool API, Wis@d API). 
 Microsoft 365 Low code (Power Automate, Power Apps).  

 
Niet vereist, maar wel handig als je… 

 Microsoft Power Bi en/of Dynamics 365 reeds onder de knie hebt. 
 Smartschool beheerst en expertise hebt in andere schoolgerelateerde software (Wisa, 

Count-e). 
 

Vereist bekwaamheidsbewijs 
 Minimaal diploma van bachelor (of gelijkgesteld).   
 Bewijs van pedagogische bekwaamheid (te behalen binnen een termijn van vijf jaar). 

 
 
 
 



 

KOGEKA 
Technische Schoolstraat 52 │ 2440 Geel │ Tel. 014 57 85 64 │ www.kogeka.be │kogeka@kogeka.be 2 / 2

 

Wij bieden 
 Een tijdelijk contract van bepaalde duur. De aanstelling zal verlengd worden bij een 

positieve evaluatie. 
 De mogelijkheid om opleidingen te volgen. 

 
Je hebt interesse 
Solliciteren kan online via onze website met referentiecode: 2122KOG02 
Vergeet niet je CV en sollicitatiebrief als bijlagen toe te voegen. 
Interessante kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek met een 
beoordelingscommissie.  
Indien je meer informatie wenst over de functieomschrijving, contacteer dan 
steven.macquoij@kogeka.be. 
 
 
 
Danny Van der Veken 

Coördinerend directeur 


