Vacature

Scholengroep GO! Next realiseert in haar onderwijsinstellingen het pedagogische project van het GO!, het
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Scholengroep GO! Next is één van de 26 scholengroepen binnen
het GO! en heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het GO! in de regio Midden-Limburg.
Scholengroep GO! Next omvat basis- en secundaire scholen, scholen voor buitengewoon onderwijs, een
internaat en een centrum voor leerlingenbegeleiding.
De scholengroep werkt ondersteunend ten aanzien van haar onderwijsinstellingen doordat een aantal
diensten op de scholengroep gecentraliseerd worden.
Voor de versterking van de centrale ICT-dienst van Scholengroep GO! Next zoeken wij een gedreven

ICT-coördinator

Doel van de functie
Binnen de dienst ICT van de scholengroep beheren, onderhouden en optimaliseren van netwerken en
systemen in de scholen. Meewerken aan het digitaliseren en automatiseren van procedures en processen
over de centrale diensten van de scholengroep heen. Sturen van het gebruik van pedagogische ICTtoepassingen in de scholen en adviseren van scholen over efficiënt ICT-gebruik en beheer.
In deze functie werk je voor 50% op de centrale ICT-dienst van onze scholengroep en werk je voor 50% in
onze secundaire school voor buitengewoon onderwijs De Dageraad op zowel de vestiging in Hasselt als op
de vestiging in Kortessem. Je wordt aangesteld binnen deze secundaire school voor buitengewoon onderwijs.

Jobinhoud
Als ICT-coördinator werk je hands-on aan allerhande ICT-toepassingen, met de nadruk op het beheer van het
schoolplatform Smartschool.
Je invulling op de scholengroep (50%) bestaat onder andere uit:
o Systeembeheer
o Netwerkbeheer
o Ondersteuning van scholen in allerhande (administratieve) softwarepakketten
o Pedagogische ICT
o Adviseren van scholen over het gebruik van pedagogische ICT in de klaspraktijk
o Aanbieden van pedagogisch ICT-software en hierover opleidingen geven
o Automatiseren van procedures en processen in eigen datamanagementsysteem Guna
Daarnaast werk je als ICT-coördinator op onze SBSO De Dageraad (50%) en bestaat je invulling uit:
o Oplossen van allerhande ICT-problemen in de school
o Beheren en optimaliseren van het Smartschoolplatform van de school o.a. de module Skore
o Bieden van technische ICT-ondersteuning aan leerkrachten en de rest van het schoolteam

Wat bieden wij jou?



Je komt terecht in een onderwijsorganisatie met veel uitdagingen op ICT-vlak
Een afwisselende job: deels op de centrale zetel van de scholengroep (Hasselt) en deels in een
school (Hasselt en Kortessem)






Je werkt samen met een team vijf ICT-coördinatoren op de scholengroep
Een uurrooster van 36 uren per week, deels te presteren op de scholengroep en deels in SBSO De
Dageraad
Aantrekkelijke verlofregeling (schoolvakanties)
Een tijdelijk contract tot 18.04.2021 ter vervanging van een afwezige collega, met de mogelijkheid
tot verlenging

Wat verwachten wij?
o
o
o

Je bent een ICT-coördinator met een grote affiniteit voor programmeren (PHP, MySQL,
Javascript, Google Script)
Je hebt doorgedreven kennis van en ervaring met het schoolplatform Smartschool
Je bent leergierig, stressbestendig en kan probleemoplossend aan de slag gaan

 Studievereisten



Professionele bachelor ICT of gelijkwaardig door ervaring
In het bezit zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is een pluspunt

Selectieprocedure
Na de screening van de kandidaten op basis van CV en motivatiebrief, worden de deelnemers die het best
matchen met bovenstaand profiel zo snel mogelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Hoe solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Solliciteer dan zo snel mogelijk met een motivatiebrief en
CV t.a.v. HR-manager Alyssa Bruelemans via e-mail: alyssa.bruelemans@go-next.be. Voor verdere vragen
betreffende de vacature kan je contact opnemen met Alyssa Bruelemans via bovenstaand e-mailadres.

