
 

Het Topsportinternaat zoekt een beheerder  
Stedelijk Lyceum is de verzamelnaam voor 19 secundaire scholen die behoren tot Stedelijk Onderwijs 
Antwerpen. Stedelijk Onderwijs Antwerpen is op haar beurt één van de grootste inrichters van onderwijs in 
Vlaanderen. Naast secundair onderwijs bestaat het aanbod uit basis-, buitengewoon, volwassenen- en 
deeltijds kunstonderwijs. Bijna vijfduizend leerkrachten begeleiden dagelijks meer dan vijftigduizend 
leerlingen en cursisten.  

Stedelijk Lyceum Topsport richt zich tot jongeren met een topsportstatuut. Dankzij de uitgebreide faciliteiten 
en een aangepast lessenrooster stellen ze de leerlingen in staat om topsport en studies op een hoog niveau 
te combineren. Dankzij een optimale en professionele begeleiding doorheen hun schoolloopbaan kunnen ze 
op beide vlakken hoog scoren. Stedelijk Lyceum Topsport kreeg de kans om in te stappen in het bouwproject 
Scholen van Morgen en realiseerde een nieuwbouw Topsportinternaat. Hier zullen in totaal 100 leerlingen 
gehuisvest worden vanaf september 2022. Met dit nieuwe Topsportinternaat wordt een thuis gecreëerd voor 
de topsporters, in een rustgevende sfeer en in tijdloze, frisse gebouwen. 

Voor dit gloednieuwe Topsporthuis zijn we op zoek naar een internaatbeheerder. 

 

Je opdracht 

Je staat mee aan de wieg van het gloednieuwe Topsportinternaat. In de beginperiode zet je mee de lijnen 
uit, stel je een team samen en organiseer je de dagdagelijkse werking. Vanaf 1 september is het internaat 
operationeel en sta je in voor het dagelijks beheer als centraal aanpreekpunt en sleutelfiguur. Als beheerder 
rapporteer je aan de directeur van de Topsportschool die de eindverantwoordelijkheid voor het internaat 
draagt.  

Je belangrijkste taken 

- Je zorgt samen met de (netwerk)directeur en in samenspraak met het team voor de verdere uitbouw 
van de visie voor het Topsportinternaat, gealigneerd met de visie van de Topsportschool. Je 
concretiseert de visie in acties/initiatieven op korte en langere termijn en volgt de processen mee 
op.  

- Je zorgt voor een goede dagelijkse werking van het internaat en een vlotte organisatie. In de 
aanloopperiode zorg je voor de opstart van een aantal processen en werk je draaiboeken uit. Zo zorg 
je bijvoorbeeld voor het uitwerken van raamcontracten, het opstellen van interne reglementen en 
afsprakenkader, organiseer je de aankopen van benodigd materiaal, ... In samenspraak met de 
directeur ben je verantwoordelijk voor de opmaak van de begroting en investeringsplannen en sta je 
in voor een kostenbewust financieel beheer van de werkingsmiddelen van het internaat. 

- In samenwerking met onze centrale diensten organiseer je het gebruik van het internaat door 
federaties tijdens weekends en schoolvakanties en fungeer je daarbij als belangrijke tussenpersoon. 

- Je stuurt een team van medewerkers aan met het oog op het realiseren van de internaat –en 
schooldoelstellingen. Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun functioneren. Je installeert een 
waarderings- en evaluatiebeleid dat resulteert in een stimulerend ontplooiings- en omgangsklimaat.  
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- Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer- en werkomgeving voor de internen en het volledige 
internaatsteam.  

- Je verzorgt de heldere communicatie met en tussen de internaatmedewerkers, internen, ouders en 
externe partijen. Zelf fungeer je als aanspreekpunt voor alle betrokkenen en vertegenwoordig je het 
internaat op structurele overlegmomenten.  

- Je bouwt een netwerk uit met relevante interne en externe partners.  
- Je blijft jezelf en je team professioneel ontwikkelen en volgt pedagogisch-didactische evoluties 

binnen onderwijs op.  

 

Je profiel 

- Je weet een visie verder te ontwikkelen en beslissingen te onderbouwen op basis van een brede 
contextanalyse. 

- Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers te inspireren, te coachen en aan te 
sturen. Je past principes van gedeeld leiderschap in de praktijk toe en beschouwt samenwerken in 
team als een evidentie. 

- Je hebt affiniteit met sport en de topsportwereld in het bijzonder. Je toont interesse in de 
vorderingen en prestaties van de leerlingen en hebt oog voor hun gezonde levensstijl en mentaal 
welbevinden. 

- Je profileert je als een ‘goede huisvader’ voor het internaat en bent in hoge mate beschikbaar en 
aanspreekbaar. Ook in weekends en vakantieperiodes kan je stand-by zijn of je vrijmaken naargelang 
de planning dat vereist. Je bent zeer flexibel en kan goed omgaan met wisselende prioriteiten. 

- Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en je werkt proactief en planmatig. Je beschikt over 
een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren. Je hebt een logisch inzicht en 
houdt ervan creatieve oplossingen te zoeken voor problemen. Je krijgt energie van meerdere borden 
in de lucht te houden. 

- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je bent vlot in het leggen, opbouwen en 
onderhouden van contacten met externen. Je zorgt voor samenwerking met federaties, clubs, en legt 
contacten met andere (internationale) spelers in het topsportgebeuren. Je praat een mondje Engels. 

- Je behaalde minstens een bachelorsdiploma en bent in het bezit van een pedagogisch 
bekwaamheidsbewijs. 

- Je onderschrijft het pedagogische project van Stedelijk Onderwijs Antwerpen (PPSOA) en leeft dit na 
in je functie. 

- Je bent beschikbaar vanaf 7 maart 2022 (na krokusvakantie) 

 

Wat bieden wij? 

• Een voltijdse tewerkstelling in het ambt van beheerder volgens salarisschaal 165. 
• Je bruto startloon is afhankelijk van je diploma en werkervaring. Werkervaring bij een 

overheidsbedrijf, als zelfstandige of in dienst van een privé-organisatie kan eventueel meegenomen 
worden, indien dit door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkend wordt. 

• Een enthousiast team in school en internaat met gedreven leerlingen. 
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• Ondersteuning van de directeur Topsportschool en de netwerkdirecteur 
• Naast het vaste inkomen ontvang je ook: 

o Uitgestelde bezoldiging: bedrag hangt af van de gepresteerde uren en periode 
o Vakantiegeld 
o Eindejaarstoelage 
o Tegemoetkoming in je vervoerskosten met het openbaar vervoer of fietsvergoeding 
o Maandelijkse internetvergoeding 

 

Selectieproces 

Solliciteren kan alleen via www.stedelijkonderwijs.be/jobs tot en met 23/12/2021.  

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden aanvaard op basis van hun cv en motivatie, zullen 
kort na de afsluitdatum per e-mail een uitnodiging voor het verdere selectieproces ontvangen. Op basis van 
dit selectieproces wordt de meest geschikte kandidaat weerhouden. 

De selectieprocedure bestaat uit volgende stappen. Elke stap is beslissend. 

• Cv-selectie 
• Verkennend intakegesprek (tijdsbestek: 1 à 1,5 uur) 
• Assessment center (tijdsbestek: 1 dag) 
• Jurygesprek (tijdsbestek: 2,5 uur) 

In de loop van het selectieproces wordt de mogelijkheid geboden om in een schoolbezoek kennis te maken 
met de school, het team en de specifieke schoolwerking. 

De verkennende intakegesprekken worden gepland in de week van 10 januari of 17 januari 2022. 

 

Contactpersoon voor meer info 

Heb je nog een vraag omtrent de vacature, contacteer Heidi Van Rooy (Directeur Topsportschool)  

0473 43 00 68 heidi.vanrooy@so.antwerpen.be 

Heb je nog een vraag omtrent de selectieprocedure, contacteer Diane Luyten (HR-medewerker)  

0473 36 49 03 diane.luyten@so.antwerpen.be 

 


