Functieprofiel
Projectleider ICT/Technologie
Belast met de uitvoering van het Innovatie- en
Investeringsplan 2015-2020 en de doorontwikkeling
vanaf 2020

0,5- 0,6 fte
Voor de duur van (vooralsnog) 4 jaar

februari 2019

“PlatOO wil beredeneerd investeren in de ontwikkeling van ICT en onderwijs op
haar scholen. De kernvraag daarbij is: Hoe versterkt, verbetert en vernieuwt ICT
het onderwijs op onze scholen? Waarbij ICT primair is gericht op verbinding
tussen leerling, leerstof en leraar.”
(Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT PlatOO 2015-2020, p. 7.)

Stichting PlatOO; organisatie in ontwikkeling
Stichting PlatOO is een onderscheidend en innovatief schoolbestuur voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook in transparantie en tolerantie. We
hechten waarde aan de inbreng van ouders en ouderbetrokkenheid vanuit educatief partnerschap.
PlatOO heeft 15 scholen in de regio zuidoost Brabant en staat onder leiding van een eenhoofdig
College van Bestuur. De stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. PlatOO heeft bewust de
keuze gemaakt om op iedere school een eigen directeur te hebben. De directeur is onderwijskundig
leider en is eindverantwoordelijke voor de totale gang van zaken op school.
De bovenschoolse organisatie van PlatOO kent een stafbureau en een bestuurssecretariaat. Binnen de
staf zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd; onderwijskwaliteit, financiën, HRM en scholen en
omgeving. Bovendien werken er op bovenschools niveau verschillende collega’s aan korte en
langdurende projecten o.a. op het gebied van onderwijsinnovatie, hoogbegaafdheid en ICT. Recent is
er een tussentijds onderzoek geweest op het gebied van ICT/Technologie en daarin wordt geadviseerd
dat de staf (vooralsnog) voor een periode van vier jaar wordt uitgebreid met een projectleider ICT/
Technologie.
PlatOO wil een schoolbestuur in ontwikkeling zijn. Naast de uitdagingen die PlatOO vindt in de
omarming van onderwijsinnovatie als “on-going proces”, hecht PlatOO grote waarde aan een goede
basiskwaliteit op de scholen. Sinds de invoering van het Passend Onderwijs zet de stichting in op het
bereiken van basisondersteuning-plus op al haar scholen. Ook zoekt PlatOO naar vormen van
realiseerbaar inclusief onderwijs.
PlatOO wil zoveel mogelijk gebruik maken van de binnen de stichting aanwezige expertise. PlatOO
kiest bewust voor gebruikmaking van de intern aanwezige expertise vanuit de wens om kennis te
behouden en door te geven. Daarnaast wil PlatOO haar leraren de mogelijkheid bieden om eigen
specialismen in te zetten (ook buiten de eigen school).
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De opdracht op hoofdlijnen
Begin 2016 heeft PlatOO het meerjarenplan “Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT PlatOO
2015-2020” (kortweg I&I-plan) vastgesteld. Daarnaast is er in januari 2019 een tussenrapportage I&I
plan opgesteld. In deze tussenrapportage wordt de tussentijdse stand van zaken en adviezen gegeven
om de gestelde doelen in het I&I plan te realiseren binnen de beleidstermijn.
De projectleider die wij zoeken zal worden belast met de realisatie van de in dit I&I-plan gestelde
doelen en met de doorontwikkeling van dit plan vanaf 2020 in nauwe samenspraak met de 15
individuele scholen. Zodanig dat er maatwerk per school kan worden gerealiseerd. Tevens vormt de
projectleider samen met een aantal directeuren het expertteam Facilitair. In dit expertteam worden
beleidsvoorbereidende werkzaamheden op het terrein van facilitaire zaken, waar ICT onder valt,
verricht. Tevens vervult deze persoon de rol van intern adviseur op het gebied van ICT-beleid,
visievorming, inkoop (van hardware, software en services) en bovenschoolse samenwerking op de
verschillende thema’s van ICT en Technologie die in nauwe verbinding staan met het onderwijs.
Daarom zal de projectleider een nauwe samenwerking hebben met de beleidsmedewerker
Onderwijskwaliteit.

De werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor de informatievoorziening, deskundigheidsbevordering, begeleiding en
advisering op het gebied van onderwijs en ICT. Zowel gericht op de onderwijspraktijk als
bovenschools en bestuurlijk.
De werkzaamheden bestaan uit:
-

Agenderen van ICT en technologie op bestuurs- en schoolniveau door een heldere planmatige
en gestructureerde aanpak.

-

Systematisch monitoren van het proces van realisering van I&I doelen.

-

Actief opdoen van marktkennis van nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van ICT
(hard- en software) in relatie tot organisatie en onderwijs.

-

Organiseren en verzorgen van activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering van
onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en directie.

-

Inhoudelijk opwaarderen en herinrichten van het leernetwerk ICT-coördinatoren naar
inhoudelijke ondersteuning en implementatie op team- en leraar niveau.

-

Adviseren van bestuur en directeuren zowel onderwijsinhoudelijk als bij inrichtings- en
investeringsbeslissingen op het gebied van ICT.

-

Deelnemen aan het expertteam Facilitair.

-

Afstemming met externe ICT partners.

Een combinatie met de taken behorende bij de functie van functionaris gegevensbescherming (AVG)
behoort tot de mogelijkheden.

De gevraagde competenties
De projectleider:;
-

Weet ICT in het onderwijs in de breedste betekenis van het woord toe te passen;

-

Weet de actuele gebruiksmogelijkheden van ICT in onderwijs goed op waarde te schatten,
zowel ten aanzien van het primaire proces als met betrekking tot de organisatorische
inrichting;

-

Volgt kritisch de ontwikkelingen en trends in de markt van ICT en onderwijs;
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-

Kan in gewone mensentaal de ICT-behoefte en –mogelijkheden in de onderwijspraktijk
vertalen naar maatwerkadviezen per school;

-

Is creatief en doortastend;

-

Heeft goede contactuele eigenschappen en is een toegankelijke meedenker;

-

Beschikt over een goede pen en is in staat om binnen de kaders zelfstandig
(project)opdrachten te formuleren.

Meer weten?
Wij zoeken een projectleider (schaal 11) die uiterlijk 1 augustus 2019 of zoveel eerder als mogelijk
kan starten. De aanstelling geschiedt voor een periode van vooralsnog 4 jaar.
De projectleider werkt onder rechtstreekse aansturing van het College van Bestuur van de stichting.
Wij ontvangen uw reactie vergezeld van brief en CV graag uiterlijk 18 maart 2019. Reactie
per mail info@platoo.nl
Voor informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot Mw. A.M.B. Martens, bestuurder van
PlatOO 0492 392112 of 06 53569189
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