PEDAGOGISCHE
ICT-COÖRDINATOR
VACATURE vanaf 1 september 2021
FULLTIME of PARTTIME
WAAR KOM JE TERECHT?

OVER

CENTRALE DIENST VAN HET

Als ICT-coördinator kom je terecht op de centrale dienst van het Spectrumcollege in

SPECTRUMCOLLEGE

Beringen. Je bent lid van het ICT-team. Het Spectrumcollege heeft een vestiging in
Beringen centrum, Lummen en Paal. Voor meer informatie verwijzen we naar de site

Bogaarsveldstraat 13

www.spectrumcollege.be.

3580 Beringen

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
PEDAGOGISCHE ICT
Je focus ligt op pedagogische ICT.
Je hebt visie en ervaring in de integratie van pedagogische ICT. Je bent een
teamplayer en kan collega's inspireren om op een gestructureerde manier ICT te
integreren in de dagdagelijkse lespraktijk. Daarbij werkt het gebruik van ICT
ondersteunend in het bereiken van de lesdoelen en is het geen doel op zich.
Je bent verantwoordelijk voor de uitrol van een gericht digitaal
professionaliseringsaanbod. Je werkt een traject uit zodat alle leerkrachten (en bij
uitbreiding personeelsleden) beschikken over de nodige digitale competenties en
zich kunnen specialiseren (SP3).
Je toont de weg tot kwaliteitsvolle en innovatieve leermiddelen (SP3).
Je ondersteunt de digitale competentiebevordering van leerkrachten (en
personeelsleden) via maatgerichte ICT-opleidingen met oog op het verbeteren van

HOE SOLLICITEREN?

digitaal didactische vaardigheden en het gebruik van ICT in het onderwijsproces

Stuur je cv en motivatiebrief ten

learning analytics) (SP3).

laatste donderdag 1 juni 2021 naar

Je hebt visie en beschikt over concrete voorbeelden van hoe ICT ondersteunend

eva.kuijpers@spectrumcollege.be

ingezet kan worden om op maat te differentiëren / remediëren / uit te dagen.

(m.i.v. digitale leeromgevingen die inzetten op nieuwe technologieën zoals AI of

Evaluatiebeleid - Je ondersteunt de scholengemeenschappelijke visie op evaluatie.
Skore
Je bent voorzitter van de werkgroep Skore-beheerders van de
scholengemeenschap.
Je bewaart en bewaakt een scholengemeenschappelijk overzicht op een
constructieve manier.
Je beheert globaal het puntenboek.
Je bent ambassadeur voor de integratie van het Gemeenschappelijk Funderend
Leerplan (GFL) en het Gemeenschappelijk Leerplan ICT (GLI).
Smartschoolbeheerder
Mijn vakken
Jaarplannen
Algemeen
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Google Classroom
Office 365
Windows
BYOD
Je ondersteunt de scholengemeenschappelijke visie van BYOD, draagt deze mee uit
en begeleidt het integratie- en professionaliseringsproces.
Een technische achtergrond is een meerwaarde maar geen must (vb. netwerk).

WIE BEN JIJ?
Je bent een sterke communicator.
Je bent een teamspeler.
Je beschikt over een ruime leservaring.
Je hebt een oplossingsgerichte mentaliteit.

ALGEMEEN
Je werkt beleidsondersteunend op het gebied van pedagogische ICT implementatie.
Je geeft bijscholing aan leerkrachten en andere medewerkers.
Je ondersteunt collega's zowel mondeling als schriftelijk.
Je ontwikkelt structurele ondersteunende communicatie.

HOE SOLLICITEREN?

Je neemt verantwoordelijkheid op en staan open voor feedback.
Je hebt inzicht in je eigen competenties en neemt initiatief.

Stuur je cv en motivatiebrief ten

Je bent sterk in het brengen van structuur en uitwerken van procedures.

laatste donderdag 1 juni 2021 naar

Je detecteert noden detecteren en herkent verbeterpunten.

eva.kuijpers@spectrumcollege.be

Je handelt met oog voor kwaliteit en het cyclisch kwaliteitsproces.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
Fulltime of parttime betrekking.
Aangezien de leservaring belangrijk is, kan deze betrekking ook gecombineerd
worden met een lesopdracht. Er kan dan gesolliciteerd worden voor één of
meerdere aspecten van deze vacature vb.
Evaluatiebeleid + Smartschoolbeheerder
Google Classroom
Differentiëren, remediëren en uitdagen met behulp van ICT
Ondersteunen visie en implementatie BYOD
Opleiden van leerlingen tot "ICT-leerlingen-helpdesk"
...

