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Vacature ICT-coördinator
Voor onze scholengemeenschap Centrumscholen Dekenij Ieper vzw zijn we voor het schooljaar
2021-2022 op zoek naar een ICT-coördinator. Na een gunstige beoordeling kan de aanstelling
verlengd worden. Vaste benoeming is mogelijk.
CDI bestaat uit 8 scholen: kleuterschool ‘t Augustijntje, de basisscholen Sint-Michiels & SintVincentius, Sint-Jozef, Capucienen, Sint-Jan, Immaculata, Lyceum-H. Familie, en onze school
voor buitengewoon onderwijs Het Vlot. De scholengroep telt ruim 2100 kinderen. Deze scholen
maken gezamenlijke afspraken rond inhoudelijke en organisatorische aspecten van het
schoolleven.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Samen met je collegae ICT-coördinatoren sta je voor de volgende uitdagingen:
Op beleidsvlak:
- Je onderschrijft het pedagogisch project van de scholen en de scholengemeenschap en je
draagt bij tot de visie van de katholieke dialoogschool.
- Je ondersteunt, begeleidt en adviseert het directieteam in de uitwerking van een ICT-beleid.
Je vertaalt dit beleidsplan naar de praktijk.
- Je adviseert de directies bij de aankoop van ICT-investeringen.
- Je volgt de technologische evoluties en onderzoekt welke toepassingen een meerwaarde zijn
binnen ons onderwijs.
- Je begeleidt en inspireert de werkgroep “digisprong” van de scholengemeenschap.
- Je onderhoudt de richtlijnen ter bevordering van een doelmatig en veilig gebruik van de
ICT-infrastructuur in de scholengemeenschap en volgt deze verder op.
Op technisch vlak:
- Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de verschillende softwarepakketten die door
leerlingen, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en directies gebruikt worden.
- Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor ICT-problematieken en probeert de
verschillende technische problemen binnen de scholengemeenschap zo snel als mogelijk op
te lossen.
Op pedagogisch vlak
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- Je onderzoekt en begeleidt implementaties van nieuwe hard- en software. Je neemt hierbij
een begeleidende rol op tegenover leerlingen, een coachende rol op tegenover
leerkrachten en een adviserende rol op tegenover directies.
- Je maakt de leerkrachten sterker in het implementeren van ICT in de klas.

ONZE VERWACHTINGEN
- Je hebt een diploma in een ICT-richting of gelijkwaardig door ervaring. In het bezit zijn van
een pedagogisch diploma is een pluspunt.
- Je neemt initiatief en je bent flexibel.
- Je kan enerzijds zelfstandig werken en anderzijds goed samenwerken in team.
- Je kan je eigen taken plannen en je hebt sterke analytische en probleemoplossende
vaardigheden.
- Je bent communicatief vaardig, stressbestendig en je werkt nauwkeurig.
- Je bent discreet, tactvol en collegiaal.
- Je bent leergierig en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
informatica, specifiek in de toepassingen voor onderwijs.
- Je bent bereid hiervoor nascholingen te volgen.
- Je hebt een grote inzet voor de scholengemeenschap en je bent, voor zover dit nodig is,
beschikbaar in vakantieperiodes.
- Je hebt kennis van de GDPR-wetgeving.
- Kennis van Office 365, Smartschool en chromebooks zijn een meerwaarde.

ONS AANBOD
Afhankelijk van je diploma bieden wij je volgende tewerkstellingsbreuk en vergoeding aan:
- HSO (informaticabeheer): barema 202, deeltijdse 28/36
- Bachelor: barema 158, deeltijdse betrekking (29/36)
- Master: barema 542, deeltijdse betrekking (18/36)
Verloning volgens de vastgelegde barema’s onderwijs, gsm met abonnement en
laptop ter beschikking

KANDIDAATSTELLING
De gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae moet verstuurd worden tegen uiterlijk
20/07/2021 aan sollicitaties.ict@cdi-ieper.be.
Op grond van de sollicitatiebrieven zal door een selectiecommissie een eerste selectie
gebeuren. Kandidaten die door de commissie worden weerhouden, zullen uitgenodigd worden
voor een sollicitatiegesprek, dat plaats vindt op 17/08/2021.
Namens de Raad van Bestuur,
Marleen Vandenberghe
Algemeen directeur
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