
VACATURE TECHNISCH / PEDAGOGISCH ICT-COÖRDINATOR (100%)

De VZW Instituut Sint-Elisabeth Turnhout (HIVSET), lid van de VZW Cebeco zoekt een voltijds technisch /

pedagogisch ict-coördinator.

Situering

De ICT-coördinator weerspiegelt de inspiratie, missie en visie van onze school. Hij/zij wordt geïnspireerd door de

opdrachtverklaring van de instellingen van de Gasthuiszusters van Turnhout en door de Ignatiaanse pedagogie (zie

www.hivset.be).

In het kader van het project ‘Digisprong’ krijgt HIVSET de mogelijkheid om het ICT-team vanaf schooljaar

2022-2023 uit te breiden met een ICT-coördinator. Hij/zij maakt deel uit van het huidige ICT-team.  De visie op

digitale didactiek is het uitgangspunt.  De technisch ICT-coördinator werkt voor alle afdelingen van HIVSET.

Takenpakket

● Op een innovatieve en pedagogisch-didactische wijze ICT implementeren in de school (waaronder

Chromebooks, smartphones, randapparatuur, elektronische leeromgevingen, apps en websites)

● Waken over verantwoord ICT-gebruik (sociale media, mobiele toestellen en het (draadloos) netwerk).

● Ondersteunen van leerkrachten bij de ICT-integratie in de klas.

● Nascholing geven over ICT aan personeelsleden.

● Meewerken aan het opstellen van een ICT-beleidsplan.

● Proactief documentatie en handleidingen maken voor leerkrachten en leerlingen/studenten.

● Leerlingen wegwijs maken in het ICT op school (dmv lessen, handleidingen, instructievideo’s,...)

● Samenwerken met de andere ict-coördinator en directie om een consistent ict-beleid vorm te geven.

● Opvolgen van ICT-problemen van personeelsleden en leerlingen via een ticketsysteem.

● Installatie, configuratie en onderhoud netwerk, Unifi en pfSense

● Installatie, configuratie en onderhoud servers, zowel Windows, Linux, VMware

● Installatie, configuratie en onderhoud toepassingen zoals Xerte, TimeTech, Smartschool, DentAdmin, …
● Onderhoud en configuratie Google workspace

● Installatie, configuratie en onderhoud Chromebooks en laptops personeel en leerlingen/studenten

● Beheer van rechten op Google Drive

Profiel

● Bachelor diploma, bij voorkeur enkele jaren ervaring in systeembeheer

● sterke interesse in ICT op school en vernieuwingen/innovaties hieromtrent

● communicatief - flexibel - stressbestendig - innovatief - creatief - zelfstandig -  leergierig

● Je kan starten tussen 1/9/2022 en 1/12/2022

● vergoeding volgens loonbarema onderwijs

Meer informatie & solliciteren

Voor meer informatie kan je terecht bij Tom Adriaensen (tom.adriaensen@hivset.be)

Solliciteren doe je door je sollicitatiebrief met CV te sturen naar Daniël Leeten (daniel.leeten@hivset.be), uiterlijk

op donderdag 30 juni 2022.
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