Beleidsmedewerker Onderwijs
en ICT (0,4-0,6 fte)
Meer Primair wil toekomstgericht onderwijs bieden en hecht hiermee grote waarde aan de in het model van
21e-eeuwse vaardigheden omschreven vaardigheden. Het vraagt de scholen om na te denken over de wijze
waarop zij onderwijs organiseren en stelt hen voor een uitdaging hoe zij deze vaardigheden kunnen
integreren in de bestaande leerinhouden. Meer Primair ziet het als haar taak om in gezamenlijkheid met de
scholen te komen tot een leerlijn 21e-eeuwse vaardigheden, waarbij binnen het domein ICT specifiek gekeken
wordt naar de vier onderdelen die samen Digitale Geletterdheid worden genoemd. Om gezamenlijk verder te
ontwikkelen en professionaliseren zijn wij per 1 februari of eerder op zoek naar een Beleidsmedewerker
Onderwijs en ICT.
Wat ga je doen?






Advies en ondersteuning met betrekking tot leren met ICT, professionalisering, content en
infrastructuur.
Ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van ICT & Onderwijs vanuit het Vier in
Balans model (visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur).
Overleg met ICT-coördinatoren, werkgroepen, schooldirecties en het College van bestuur.
Deelnemen in externe ICT-netwerken en het onderhouden van relevante externe contacten in de
sector.
Uitvoering van een aantal operationele ICT-taken op bestuursniveau.

Je werkt onder leiding van het College van bestuur en werkt nauw samen met de externe ICT-beheerder en
de ICT-coördinatoren op de scholen. Je werkt vanuit het bestuursbureau in Hoofddorp en je bezoekt
regelmatig de scholen.
Wij vragen






Je bent bekend met en hebt ervaring met ICT in een onderwijsomgeving.
Kennis van Microsoft 365 en Sharepoint is een pre.
Je beweegt je gemakkelijk in verschillende situaties en hebt gevoel voor verhoudingen.
Je houdt van uitdagingen, je kunt snel schakelen tussen beleids- en operationeel niveau en je bent
proactief.
Je hebt bij voorkeur ervaring als leerkracht en/of adviseur in Primair Onderwijs.

Wij bieden
 De ruimte om jouw expertise tot uiting te laten komen in een breed gedragen ICT-beleid.
 Volop mogelijkheden om je talenten uit te bouwen.
 Samenwerking met directeuren en collega’s van het bestuursbureau.
 Een ambitieuze werkomgeving.
 Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-PO. Afhankelijk van opleiding, ervaring en expertise behoort
inschaling in L11 tot de mogelijkheden.
 Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vaste benoeming na 1 jaar.
Over Meer Primair
Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag,
Badhoevedorp en Hoofddorp. Wij verzorgen onderwijs voor circa 5500 leerlingen in de Haarlemmermeer en
zijn werkgever van 540 medewerkers.

Wij zoeken jou!
Ben jij de persoon die we zoeken? Dan maken we graag kennis met je! Stuur een mail met je CV en een
korte motivatie vóór 3 december naar bestuursbureau@meerprimair.nl onder vermelding van vacature
Beleidsmedewerker Onderwijs en ICT. Bel gerust voor meer informatie naar 023-554 23 51.
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet.

