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 VACATURE ICT-COÖRDINATOR BASISONDERWIJS (VOLTIJDS OF DEELTIJDS) 

 
De voorbije periode is het belang van IT in het leerproces sterk toegenomen. Samen met de extra IT-
middelen die onder de vlag van Digisprong’ zullen worden toegekend, zal dit in de toekomst zo 
blijven. Eén van de 4 pijlers binnen Digisprong is: ‘Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-
schoolbeleid’, waarin Actie 1 het uitbreiden van de ICT-coördinatie voor het basisonderwijs, ons deze 
vacature doet openstellen.  
 
Deze vacature past bij de strategische doelstelling van de scholengroep om naast de pedagogische en 
didactische implementatie ook te voorzien in voldoende uitgebouwde en ondersteunde technische IT.  
 
Taakomschrijving 
 

- Je ondersteunt meerdere scholen op technisch en praktisch vlak.  
- Je bent het aanspreekpunt voor technische problemen en verwijst, indien nodig, door naar de 

algemene Informaticadienst.  
- Je overlegt over de materiële en organisatorische voorwaarden voor de integratie van ICT in 

de werking van de school.  
- Je installeert en her-installeert pc’s met besturingssystemen en basissoftware.  
- Je houdt nauwgezet de inventaris bij van de hardware en software die op school aanwezig is.  
- Je plant aankopen i.s.m. met de directies en de informaticadienst die afgestemd zijn op het 

ICT-budget.  
- Je beheert de gebruikers van de elektronische leeromgeving.  
- Je beheert het interne schoolnetwerk.  
- Je verzorgt op personeelsvergaderingen een ICT-moment, indien nodig en op vraag van de 

directies.  
- Je neemt deel aan de overlegmomenten met de ICT-coördinatoren.  
- Je neemt deel aan nascholingsinitiatieven en onderwijsvernieuwingen en volgt de actuele 

ontwikkelingen op de voet.  
-  

 
Profiel 

- Je bent gebeten door de IT-microbe en je slaagt erin om je collega’s (beginners en 
gevorderden) te enthousiasmeren voor technische en didactische IT- en 
onderwijsvernieuwingen. 

- Je hebt voldoende technische kennis en vaardigheden rond hardware, software en eventueel 
rond netwerk.  

- Je hebt een ruime IT-ervaring en bereid om dit met anderen te delen. 
- Je bent communicatief ingesteld ten opzichte van collega’s, directie, IT-coördinatoren en - 

diensten, de dienst professionalisering en externen. Daarbij neem je een 
grondhouding van informatiedeling aan. 

- Je beschikt ook over voldoende administratieve nauwkeurigheid om een goede planning op 
te maken 

- Je bent gericht op het zoeken naar oplossingen die je enthousiast deelt met je collega’s zodat 
ze ‘goesting’ krijgen om IT te gebruiken. 
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- Je bent flexibel om deze opdracht binnen een aantal scholen uit te voeren. Daarbij 
kunnen verplaatsingen naar de diverse scholen nodig zijn. 
Je reflecteert op je eigen werking , je evalueert effecten en kan je eigen werking bijsturen.  

 
 
Diplomavereiste: 

- Bachelor lerarenopleiding basis- of secundair onderwijs 
- Graduaat of bachelor in een IT-verwante richting  

 
Afhankelijk van je diploma is er een verloning voorzien op niveau bachelor of graduaat in het 
onderwijs.  
 
 
De sollicitaties met motivatie en CV worden ingewacht bij het Coditeam Basis Scholengroep Sint-
Rembert tegen maandag 16 augustus om 12 uur ’s middags: rembertbasis@sint-rembert.be  
Je krijgt daarna zeker bericht en er kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek volgen. 
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