
     

 

Voor de Trinoom zijn we per direct op zoek naar een gekwalificeerde, enthousiaste  

ICT-coördinator (WTF 1,0) 

(0,6-0,7 WTF voor de Trinoom gecombineerd met 0,3-0,4 voor ICTBOW) 

 

De Trinoom is een grote dynamische school met 33 groepen en 800 leerlingen, waarbinnen 

Montessori en jaarklas onderwijs verzorgd wordt met als missiestatement “samen wat kan, apart wat 

moet”. De Trinoom heeft zijn onderwijs en opbrengsten goed op orde. Het managementteam van de 

Trinoom bestaat uit de directeur en twee teamleiders en wordt ondersteund door twee intern 

begeleiders. 

 

De Trinoom is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor 

katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente 

Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente 

Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, 

Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3300 leerlingen. De stichting heeft een 

eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal 

verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij 

leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.  

 

De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar 

eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de 

stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting 

Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.  

 

Het werken op de Trinoom vraagt om een flexibele en professionele houding. Je beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden, hebt overtuigingskracht en bent in staat verantwoordelijkheid te 

nemen. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige ICT-

coördinator zijn we op zoek naar iemand die zowel op de Trinoom als binnen het ICTBOW ingezet zal 

worden. Binnen Kans en Kleur is ICT Basis Onderwijs Wijchen (ICTBOW) verantwoordelijk voor de 

technische ondersteuning op de scholen betreffende ICT. 

 
In deze functie als ICT-coördinator ben je 

 in staat collega leerkrachten goed te kunnen adviseren op het gebied van ICT- vaardigheden en ICT-
onderwijs; 

 op de hoogte van de nieuwste ICT-ontwikkelingen (waaronder de 21 st century skills) en weet je 
hierin de vertaalslag naar de school te maken; 

 in staat een bijdrage te leveren aan de deskundigheidsbevordering van het team; 
 diegene die in overleg met de directeur een meer jaren beleid op het gebied van ICT formuleert; 



 bereid om binnen dit specialisme de vereiste bekwaamheden op peil te houden en deze zo nodig uit 
te breiden; 

 communicatief sterk en vaardig. 
 
 

Daarnaast heb je 
 HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen en masterclasses, dan wel een hbo-master; 
 een opleiding tot ICT-coördinator (of je bent bereid is deze op korte termijn te volgen); 
 inzicht en kennis over het primaire leerproces binnen de school. 

 
Voor het werken binnen ICTBOW 

 ben je in staat om binnen het team van ICTBOW invulling te geven aan de werkzaamheden die boven 
schools gevraagd worden; 

 heb je kennis van Office 365 en ben je in staat dit op boven schools niveau te beheren.  
 
 
Wij bieden jou 

 een enthousiast, professioneel team  

 ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng 

 een goede begeleiding en ondersteuning 

 de mogelijkheid tot groeien in deze functie 

 opleidings- en ontwikkelmogelijkheden 

 een contract voor 40 uur, voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast (voor externe kandidaten) 

 een beloning conform CAO PO, indicatie schaal L10, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
Interesse? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Velvis, directeur van de Trinoom, op 
telefoonnummer 024-6456608 of op 06-10137390. Je kunt je sollicitatiebrief met CV tot met 18 oktober 
2019 mailen naar hans.velvis@kansenkleur.nl. De gesprekken vinden plaats in week 43.   
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid 
voorrang in de procedure. Het overleggen van een VOG is verplicht bij indiensttreding.  
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