
Functieomschrijving -  Beleidsondersteuner LOGISTIEK EN 
INFRASTRUCTUUR 
 
De beleidsondersteuner logistiek en infrastructuur werkt overkoepelend voor de secundaire 
school en de basisschool. Hij wordt rechtstreeks aangestuurd door de Algemeen directeur 
secundair. Tweewekelijks rapporteert de beleidsondersteuner aan beide directeurs tijdens de 
beleidsvergadering. 
 
 
Aanstelling 
 
De directeur maakt de vacature bekend. Kandideren kan tot en met 20 juni schriftelijk (via 
mail) aan de algemeen directeur (CV + motivatiebrief). Na een screening van de kandidaturen 
volgt een gesprek met de directeur secundair en de directeur basis. De aanstelling gebeurt 
door de directeur secundair. 
 
Er wordt gestreefd een bepaalde continuïteit op te bouwen. De aanstelling van de 
beleidsondersteuner loopt voor een termijn van twee jaar (verlengbaar) met een jaarlijkse 
evaluatie. In het derde trimester van elk schooljaar wordt er een gesprek gepland  tussen het 
directieteam en de beleidsondersteuner waarin het persoonlijk functioneren van de 
beleidsondersteuner besproken wordt. In dat gesprek wordt eveneens gesproken over het 
verlengen van het engagement voor het komende schooljaar.  
 
Profiel: 
 

1. Formeel 
De beleidsondersteuner: 

- BA of MA in een technische richting of de kandidaat kan affiniteit en ervaring aantonen 
met logistieke coördinatie; 

- min. 5 jaar werkervaring; 
- de kandidaat beschikt bij voorkeur over een BPB; 
- voltijdse aanstelling vanaf 1 september 2018. 

 
 

2. Functieomschrijving 
 

1. Niet-subsidieerbaar personeel 
 
De beleidsondersteuner logistiek en infrastructuur is verantwoordelijk voor het dagelijks 
onderhoud van de schoolinfrastructuur. Hiervoor wordt een logistieke jaarplanning 
opgemaakt die wordt voorgelegd aan de directeur secundair en wordt besproken en 
opgevolgd op de beleidsvergadering. 
 
 
 



 
De beleidsondersteuner is: 
- Verantwoordelijk voor de taakverdeling op korte termijn van het poetspersoneel en de 

onderhoudsmannen zoals de wekelijkse opvolging van de kluslijsten. De opgemaakte 
planning wordt besproken op de tweewekelijkse beleidsvergadering.  

- Verantwoordelijk voor de taakverdeling en planning op (midden)langetermijn, 
- Verantwoordelijk voor het aansturen van het personeel in de keuken. Dit betekent zowel 

het opmaken van de werkplanning, als het beheer van de voedselvoorraden (opvolgen 
wekelijkse bestellingen keuken en plaatsen (twee)maandelijkse bestellingen. 

- Samen met de medewerker logistiek en schoolorganisatie verantwoordelijk voor de 
contacten met en de opvolging van de onderhoudsfirma’s. 

- Verantwoordelijk voor het aansturen en het opmaken van de werkplanning van de 
conciërge. 

 
2. Gebouwenbeheer: onderhoud en infrastructuur 

 
De beleidsondersteuner logistiek en infrastructuur staat in voor het onderhoud en voor het 
opvolgen van investeringswerken en vernieuwingen aan de schoolinfrastructuur al dan niet in 
het kader van capaciteitsuitbreiding.  
 
Concreet betekent dit: 
- Het opvolgen van bouwdossiers: communiceren met aannemers en architecten en 

overheidsinstanties betrokken in de uitvoering en uitwerking van projecten goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur; (op)volgen van werfvergaderingen,… ; 

- Het opvolgen van capaciteitsdossiers. 
- In samenwerking met de medewerker logistiek en schoolorganisatie: verantwoordelijk 

voor het onderhoud, de herstelling en verfraaiing van de gebouwen. De 
beleidsondersteuner volgt hierbij de regelgeving op, daar waar de medewerker logistiek 
vooral de praktische opvolging van onderhoudscontracten (verwarming, verluchting, 
verlichting, technische installaties groenonderhoud) voor zich neemt. 

 
De beleidsondersteuner vervult deze taken binnen de het beleid uitgetekend door de Raad 
van Bestuur en directeur secundair en binnen de grenzen van de begroting opgesteld door de 
directeur secundair.  
 
Aankopen en bestellingen dienen steeds ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
directeur secundair. Contracten kunnen slechts door de directie worden afgesloten met 
goedkeuring van de Raad van Bestuur.  
 
De beleidsondersteuner vervult deze taken met de nodige discretie. 
 
 

3. Beleid inzake veiligheid en preventie  
 
De beleidsondersteuner infrastructuur en logistiek: 
- Toezicht op de naleving van alle reglementeringen mbt veiligheid en hygiëne. De 

beleidsondersteuner volgt het preventiebeleid en BVH van de school op in nauwe 



samenwerking met de preventieadviseur. Hij volgt de lijnen uitgezet door de directie en 
de preventieadviseur.  
 
De beleidsondersteuner: 
• Is lid van het CPBW; 
•  ondersteunt de directeurs bij het samenstellen en opvolgen van dossiers voor de 

doorlichting. 
 
4. Aankoopbeleid 

 
De beleidsondersteuner logistiek en infrastructuur is: 
- in nauwe samenwerking met de preventieadviseur verantwoordelijk voor de aankoop van 

de arbeidsmiddelen en machines. Hierbij wordt de preventieadviseur steeds op voorhand 
betrokken voor goedkeuring, het indiensstellingsverslag en de 
veiligheidsinstructiekaarten; 

- verantwoordelijk voor het aanvragen van offertes, aanvragen en het ontvangen van 
leveranciers en vertegenwoordigers; 

- verantwoordelijk voor de dagelijkse logistieke aankopen en het beheer van de voorraden 
in dialoog met de stockverantwoordelijke van het ondersteunend personeel. 

 
De beleidsondersteuner vervult deze taken binnen de grenzen van de begroting opgesteld 
door de directeur secundair. Aankopen dienen steeds ter goedkeuring te worden voorgelegd 
aan de directeur. 
 

5. Gebruikscontracten 
 
De beleidsondersteuner logistiek en infrastructuur is mee verantwoordelijk voor de logistieke 
uitvoering van gebruiksovereenkomsten: huurders, vakantiekampen, buitenschoolse 
(sport)activiteiten,… Hij werkt hiervoor samen met het ondersteunend personeel. Beide 
handelen binnen het beleidskader uitgewerkt door de directeur secundair. 
 

6. ICT-beleid (bij voorkeur) 

De beleidsondersteuner infrastructuur en logistiek: 

- ondersteunt de directie bij de opmaak van een beleidsplan ICT. Hij zorgt mee voor 
opvolging, reflectie en bijsturing van dat ICT-beleid; 

- maakt een inventaris van de beschikbare hard- en software en geeft advies in verband 
met aankopen; 

- doet waar nodig korte interventies, bv. een klein technisch probleem of een technische 
handeling; 

- werkt voor de leerkrachten een systeem uit om technische problemen te melden en 
waarmee geregistreerd wordt welke wel of niet gerealiseerd zijn; 

- volgt de technische ontwikkelingen op gebied van ICT en onderwijs op.  

 



Basiscompetenties eigen aan deze functie 
 
De beleidsondersteuner: 

- is loyaal en werkt goed samen;  
- is eerlijk en betrouwbaar in relaties met anderen, gaat discreet om met 

vertrouwelijke en gevoelige informatie; 
- neemt initiatief en werkt zelfstandig binnen de aangegeven bevoegdheid; 
- komt deadlines en afspraken na en houdt hierbij rekening met interne regels en 

procedures; 
- is bereid nieuwe taken op te nemen als de omstandigheden dit vereisen; 
- beschikt over een goede kennis van gebouwen en werken; 
- is in staat een visie te ontwikkelen op de toekomst van de schoolinfrastructuur en in 

staat om deze visie te vertalen in de praktijk;  
- beschikt over sterke administratieve en organisatorische vaardigheden gelet op het 

beleidsvoorbereidend werk in een transparante communicatie met de directie; 
- kan vlot communiceren en overleggen; 
- is collegiaal;  
- geeft blijk van personeelsgebonden leiderschap; 
- is actief aanwezig en aanspreekbaar op het terrein van de school;  
- is stressbestendig; 

 
De beleidsondersteuner: 

- werkt voltijds in een regime van 36u/week. 
- is indien nodig beschikbaar buiten de schooltijd om de goede werking te waarborgen; 
- in de zomervakantie wordt een minimale beschikbaarheid verwacht tijdens de eerste 

week van juli (5 dagen) en de laatste week van augustus (5 dagen). 

 
 


