Vacature coördinator ICT-opleidingsaanbod
onderwijspersoneel (100%)

Situering van de vacature
CVO Groeipunt is met zijn gevarieerd opleidingsaanbod en zijn meer dan 16.000 cursisten, het
grootste centrum voor volwassenenonderwijs van Vlaanderen. Het centrum heeft
vestigingsplaatsen in de hele provincie Oost-Vlaanderen.
In uitvoering van het relanceplan Edusprong van de Vlaamse Overheid is CVO Groeipunt op zoek
naar een coördinator ICT voor de uitwerking van een opleidingsaanbod op maat van het
onderwijspersoneel (basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en
volwassenenonderwijs). Dit opleidingsaanbod moet zich focussen op de prioriteiten die de
Vlaamse Overheid zich stelt binnen de Digisprong: op een kwaliteitsvolle manier het onderwijs
digitaliseren en de ICT-competenties van leraren optimaliseren.

Inhoud van de vacature
Je staat als coördinator ICT in voor de uitwerking van een vraaggestuurd ICT-aanbod voor
onderwijspersoneel. Je kernopdracht is het afstemmen en het organiseren van het ICTopleidingsaanbod op basis van de noden van de onderwijssector. Je zoekt specialisten en
lesgevers met de juiste expertise die pakketten op maat kunnen geven. Je coördineert de uitrol
hiervan naar de scholen en hun leraren.
Je werkt dit aanbod prioritair uit voor de basis- en secundaire scholen van het provinciaal
onderwijs Oost-Vlaanderen. In dit kader werk je nauw samen met de pedagogische
begeleidingsdienst (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen). In een tweede fase zorg je ervoor dat dit
aanbod ook breder kan aangeboden worden binnen de hele onderwijssector.
Je staat daarnaast in voor de bekendmaking van het aanbod en speelt voortdurend in op de
vragen vanuit de sector. Je onderhoudt formele en informele contacten binnen het onderwijsveld
in het kader van de ontwikkeling van nieuw aanbod en gaat op zoek naar nieuwe opportuniteiten.
De standplaats voor deze vacature is Gent, en er is een grote flexibiliteit op het vlak van
telewerk en de inplanning van de prestaties.
De aanstelling loopt over twee schooljaren (van 1/9/2022 tot 31/8/2024), met mogelijkheid tot
verlenging.
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Competenties
-

Je kan goed zelfstandig werken

-

Plannen en organiseren

-

Resultaatgerichtheid

-

Communicatief

-

Analyseren

-

Digitaal denken

-

Flexibiliteit

-

Stressbestendigheid

-

Klantgerichtheid

-

Leergierigheid

(Diploma)vereisten
Je beschikt over een bachelor of een masterdiploma. De bezoldiging gebeurt op diplomaniveau
volgens de onderwijsbarema’s (zie: https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen).
Ervaring met ICT-onderwijs en/of het bredere onderwijsveld is een pluspunt.
Ervaring in een coördinerende opdracht is een pluspunt, geen noodzaak.

Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan Dave Bonte (dave.bonte@groeipunt.be).
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief naar debby.vandevaerd@groeipunt.be met
als onderwerp ‘vacature coördinator ICT’ uiterlijk op 30/06/2022. De sollicitatiegesprekken gaan
(onder voorbehoud) door tijdens de week van 04/07/2022.
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