
 
 

ICT-COÖRDINATOR
V A C A T U R E  v a n a f  1  o k t o b e r  2 0 2 1

F U L L T I M E  

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

Beringen. Je bent lid van het ICT-team. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor al  de

scholen van de scholengemeenschap. Het Spectrumcollege heeft een vestiging in

Beringen centrum, Lummen en Paal.  Voor meer informatie verwijzen we naar de site

www.spectrumcollege.be.

Hierna vind je een oplijsting van de verwachtingen. Heb je niet alles onder de knie,

maar blink je uit in enkele verwachtingen in het bijzonder (vb. pedagogische ICT, 

 netwerk of beveiliging of Smartschool of. . .) ,  kom het ons zeker vertellen! 

OVERWAAR KOM JE TERECHT?

CENTRALE DIENST VAN HET
SPECTRUMCOLLEGE

Bogaarsveldstraat 13

3580 Beringen

HOE SOLLICITEREN?

Stuur je cv en motivatiebrief ten

laatste  15 september 2021 naar

eva.kuijpers@spectrumcollege.be

BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN
Je bent houder van een diploma professionele bachelor ICT-vaardigheden of hebt

een diploma hoger secundair onderwijs met ervaring binnen ICT.

Indien je in het bezit bent van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is dat een

meerwaarde.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je beheert het volledige ICT-park van de scholen in samenwerking met collega-

ICT’ers.

Je draagt verantwoordelijkheid voor alle hard- en softwaretoepassingen. Je staat in

voor de herstellingen, het oplossen van technische problemen, het onderhoud en de

installatie van hardware toepassingen.

Je houdt een inventaris van hard- en software bij .

Je onderhoudt en update de administratieve verplichtingen van de digitale

schoolomgeving.

Je introduceert de nieuwe technologieën en ontwikkelingen op gebied van ICT en

onderwijs en volgt deze ook op.

Je beheert de website.

Je biedt ondersteuning aan directies,  leerkrachten en administratief medewerkers.

Je verspreidt informatie i .v.m. ICT naar de schoolteams.

Je ondersteunt leerkrachten bij  de keuze en het gebruik van educatieve software.

Je maakt een ICT-beleidsplan op voor de scholengemeenschap en per school.  

Je geeft richting aan het ICT-beleid van de scholen en de scholengemeenschap en

evalueert het systematisch.

Je geeft advies over het ICT-aankoopbeleid a.d.h.v.  een zorgvuldige voorbereiding

en analyse.
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Je onderschrijft het christelijk opvoedingsproject van de scholengemeenschap.

Je getuigt van verantwoordelijkheidszin en integriteit t.a.v.  de scholen.

Je hebt een brede kennis van Windows(10),  netwerktoepassingen (DHCP, DNS,

Firewall,  routering, VLAN .. . . ) ,  Azure (AD),  VOIP-systemen, Windows en/of Linux

servers.

Je hebt kennis van PHP, MySQL, Bootstrap en JQuery.

Je beschikt over kennis van G-suite for education, Chromebooks, iPads, draadloze

netwerken en digitale onderwijssoftware.

Je beschikt over technische kennis voor de installatie en herstellingen van

software, hardware, netwerken en onderhoud van servers.

Je bent sociaal vaardig,  aanspreekbaar,  luisterbereid en communicatief.

Je geeft blijk van innovatief en toekomstgericht denken.

Je kan noden detecteren en verbeterpunten herkennen.

Je beschikt over een sterk beleidsvoerend vermogen.

Je hebt zin voor organisatie en administratieve stiptheid.

Je zoekt bewust naar boeiende ICT-toepassingen voor de klaswerking.

Je hebt pedagogisch denkvermogen (vertaling van technische vaardigheden naar

pedagogische toepassingen).

PROFIEL

ALGEMEEN

Je bent een teamspeler en een sterke communicator.

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.

Je neemt verantwoordelijkheid op en staat open voor feedback.

Je hebt inzicht in je eigen competenties en neemt initiatief.

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

Je detecteert noden en herkent verbeterpunten.

Je handelt met oog voor kwaliteit en het cyclisch kwaliteitsproces.
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