
 

VACATURE VOOR HET  

AMBT VAN ICT-COÖRDINATOR (M/V)  

DEELTIJDSE VACATURE (11/36) 

 

Scholengemeenschap Pit. is een lokaal netwerk van 15 Katholieke Basisscholen 
van Beringen en Lummen, waar directeurs en personeel geloven in de groeikansen 
van elke leerling. Je komt terecht in een werkomgeving waar collegialiteit, 
persoonlijke ontwikkeling, gemoedelijke sfeer en respect garant staan voor een 
aangename samenwerking. 

BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN 

- Houder zijn van een diploma professionele bachelor IT-vaardigheden, in het 

bezit zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is een meerwaarde 

- Houder van een diploma hoger secundair onderwijs met ervaring binnen ICT 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

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

ICT’ers 

- Verantwoordelijkheid dragen voor alle hard- en softwaretoepassingen. Je staat 

in voor de herstellingen, het oplossen van technische problemen, het 

onderhoud en de installatie van hardware toepassingen 

- Bijhouden van een inventaris van hard- en software 

- Onderhouden en updaten van de administratieve verplichtingen van de digitale 

schoolomgeving 

- Opvolgen en introduceren van de nieuwe technologieën en ontwikkelingen op 

gebied van ICT en onderwijs 

- Beleidsondersteunend kunnen werken op het gebied van pedagogische ICT-

implementatie 

- Geven van  bijscholing aan leerkrachten en medewerkers 

- Structuur brengen en uitwerken van procedures 

- Handelen met oog voor kwaliteit en het cyclisch kwaliteitsproces 

- Beheren van de website 

- Ondersteuning bieden aan directies, leerkrachten en administratief 

medewerkers 

- Verspreiden van informatie i.v.m. ICT naar de schoolteams. 

- Ondersteunen van leerkrachten bij de keuze en het gebruik van educatieve 

software 

- Opmaken van een ICT-beleidsplan voor de scholengemeenschap en per school 

- Richting geven en systematisch evalueren van het ICT-beleid van de scholen en 

de scholengemeenschap 

- Adviseren over het ICT-aankoopbeleid  a.d.h.v. een zorgvuldige voorbereiding 

en analyse 

PROFIEL 

- Onderschrijven van het christelijk opvoedingsproject van de 

scholengemeenschap  

- Pedagogisch denkvermogen (vertaling van technische vaardigheden naar 

pedagogische toepassingen) 

- Bewust zoeken naar boeiende IT-toepassingen voor de klaswerking 

- Getuigen van verantwoordelijkheidszin en integriteit t.a.v. de scholen  
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- Beschikken over kennis van G-suite for education, Chromebooks, IPads, 

draadloze netwerken en digitale onderwijssoftware 

- Brede kennis van Windows(10), netwerktoepassingen (DHCP,DNS, Firewall, 

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

- Beschikken over technische kennis voor de installatie en herstellingen van 

software, hardware, netwerken en onderhoud van servers 

- Sociaalvaardig, aanspreekbaar, luisterbereid en communicatief 

- Blijk geven van innovatief en toekomstgericht denken 

- Detecteren van noden en herkennen van verbeterpunten 

- Beschikken over een sterk beleidsvoerend vermogen 

- Zin voor organisatie en administratieve stiptheid 

- Bereidheid tot bijscholing en professionele ontwikkeling 

- Kennis hebben van de regelgeving m.b.t. GDPR en informaticawetgeving 

- Kunnen werken in een team 

 

 

STATUUT EN BEZOLDIGING 

- Het betreft een vacante aanstelling 

- Het ambt wordt bezoldigd volgens de normale weddeschaal verbonden aan dit 

ambt. (www.ond.vlaanderen/weddeschalen.be) 

- Standplaats: Schoolhuis, Heerbaan 241 a,  3582  Beringen 

- Werkplek: alle basisscholen van de scholengemeenschap 

 

KANDIDAATSTELLING 

Geïnteresseerden kandideren per e-mail vóór 30 november 2022 naar 
nicole.verweyen@outlook.com 
De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 

 
 
 
 
MEER INFORMATIE? 

Indien u nog vragen heeft, contacteer Carine Theunis, coördinerend directeur via mail 
directie@sgpit.be of telefonisch 011/42 27 85. 
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