Stichting Plateau Integrale Kindcentra zoekt z.s.m. voor de staforganisatie Centrale
Diensten
een zelfstandige en enthousiaste
ICT coördinator
24 uur p.w.

Bij Plateau Kindcentra komen kinderen van 0-13 jaar samen om te leren, te spelen, te ontmoeten
en zich te ontwikkelen. Plateau is binnen de gemeente Assen dé organisatie voor primair onderwijs
en kinderopvang. Wij gaan uit van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en
ontwikkeling van kinderen. Onze kindcentra worden als één geheel geleid en de medewerkers
vormen één team. Uitgangspunt voor alle activiteiten is dat het belang van het kind voorop staat.
Plateau heeft 13 kindcentra voor primair onderwijs, waarvan 1 voor speciaal onderwijs. Wij bieden
diversiteit door o.a. Jenaplan, Dalton, Ervaringsgericht- en TLIM-onderwijs. Daarnaast is er een
leercentrum voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-20jr) en een onderwijskundig
expertisecentrum voor het jonge kind (4-7jr). Plateau is werkgever voor ongeveer 500 mensen en
gezamenlijk verzorgen zij dagelijks onderwijs en opvang voor duizenden kinderen in Assen.
In de functie van ICT-coördinator maak je onderdeel uit van de afdeling centrale diensten. Je werkt
onder leiding van de directeur bestuurder en je adviseert onze kindcentra binnen jouw vakgebied.
Plateau gaat bij de invoering en toepassing van ICT in het onderwijs uit van het Vier in Balansmodel. Uit onderzoek is gebleken, dat invoering van ICT voor onderwijsdoeleinden meer kans van
slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie,
deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur. De ICT-coördinator adviseert en
ondersteunt de kindcentra bij dit beleid. Vanuit die rol is hij/zij ook aanspreekpunt voor de ICTmedewerker van de afdeling centrale diensten en ICT-coördinatoren op de kindcentra.
De nieuwe ICT-ontwikkelingen maken een Plateau brede aanpak noodzakelijk. Tevens spelen
overwegingen als efficiency (kostenbesparing door standaardisatie in beheer en onderhoud,
gezamenlijke opleiding en uitwisseling) en het creëren van betere randvoorwaarden voor integratie
van ICT in het onderwijs en opvang een rol.
Vanaf 1 augustus vorig jaar zijn twee stafafdelingen samengevoegd, in een nieuwe afdeling
centrale diensten. In de aankomende periode wordt er nog gewerkt aan de ontwikkeling naar één
organisatie. Er wordt daarin een actieve bijdrage verwacht.
Korte functiebeschrijving
De ICT coördinator levert bijdragen aan de ontwikkeling van het Plateau ICT beleid, adviseert
Kindcentra en de directeur bestuurder op het vlak van ICT- ontwikkeling en -toepassing (inclusief
de ICT infrastructuur), coördineert de Plateau ICT functie en organiseert en verzorgt activiteiten in
het kader van deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling.
Ben jij communicatief sterk en oplossingsgericht en herken je je in onderstaande gevraagde kennis
en ervaring, dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren.

Kennis en vaardigheden
•
theoretische en praktische kennis van het vakgebied ICT en van
nieuwe inzichten en ontwikkelingen daarin
•
hbo werk- en denkniveau
•
minimaal 2 jaar relevante ervaring
•
affiniteit met onderwijs en opvang
•
kennis van financiële planning in relatie tot ICT processen
(investeringsbegroting, afschrijvingssystematiek)
•
kennis van de (werking en mogelijkheden van) apparatuur en
•
systemen
•
inzicht in de te ondersteunen werkprocessen op het kindcentrum en Plateau niveau
•
inzicht in de toepassingsmogelijkheden van hard- en software
•
vaardigheid in het adviseren over (toepassing van) nieuwe ICT
ontwikkelingen
•
vaardigheid in het beoordelen van gebruikerswensen en het vertalen
hiervan in consequenties voor hard- en software
•
adviserende en communicatieve vaardigheden in relatie tot
ondersteuning en overleg met directeuren, ICT coördinatoren en
leerkrachten
•
vaardig in het overdragen van kennis.
Ons aanbod
Het betreft een parttime baan van 24 uur p.w. met een proeftijd van een jaar.
Bij deze functie hoort een beloning conform schaal 9 cao PO.
Informatie en sollicitatie
Voor informatie kun je kijken op de website www.plateau-assen.nl en bellen met Guido Visser
(controller centrale diensten en lid werkgroep ICT) tel. 06-19252409 of Jantje Lammers (directeur
KC Kloosterveen en voorzitter werkgroep ICT) tel. 0592-820560.
Er is een gelijktijdige in- en externe oproep voor deze vacature uitgezet.
Jouw sollicitatiebrief incl. CV kun je tot uiterlijk 9 maart 2018 per e-mail sturen aan
info@plateau-assen.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 15 maart 2018

