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Functie-informatie  

Functienaam Stafmedewerker ICT

Organisatie  Stedelijk Dalton Lyceum 

Salarisschaal  10-11 (cao vo voor OOP) 

Werkterrein  Bedrijfsvoering -> ICT 

Activiteiten  Coördinatie van activiteiten en processen 

    Ontwikkelen, adviseren, uitvoeren, beheren van structuren en systemen 

Functiebeschrijving 

Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Stedelijk Dalton Lyceum. Het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL) valt onder 

de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht. Het SDL biedt de opleidingen VWO, HAVO en VMBO theoretische, 

gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerwegen. 

De stafmedewerker: 

•  draagt zorg voor de informatietechnologie binnen het SDL;  

•  draagt zorg voor het adviseren aan het management van ICT-inzet in de organisatie;  

•  ontwikkelt in samenspraak met ICT-deskundigen voorstellen voor ICT-beleid voor  directie en bestuur; 

•  is op de hoogte van actuele ICT-ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs en informeert betrokkenen daarover;  

•  heeft een bewakende rol in de realisatie van de ICT-uitvoering;  

•  neemt zitting in het informatie coördinatie management (= ICM-overleg) voor de coöperatie KIEN. 

 

Werkzaamheden
Draagt (mede) zorg voor de totstandkoming en/of aanpassing van het ICT-beleid en de uitvoering ervan door: 

•  het mede ontwikkelen van (innovatieve) ICT-plannen; 

•  het onderzoeken van en anticiperen op gebruikerswensen en het vertalen hiervan naar (beleids)adviezen; 

•  het toetsen van bestaande en nieuwe automatiseringsactiviteiten aan het vastgestelde ICT-beleid;  het beoordelen en 

analyseren van actuele ontwikkelingen en het (mede) doen van voorstellen voor innovatie; 

•  het beoordelen van de relevantie van nieuwe technologie en het gevraagd en ongevraagd geven van advies en/of informatie 

hierover aan het CvB en/of de locatiedirectie(s); 

•  het ontwikkelen en adviseren van het ICT-beleid, als afgeleide van het schoolplan; 

•  het analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en (laten) vertalen van deze 

ontwikkelingen naar consequenties voor de huidige informatievoorziening; 

•  het inventariseren van de informatiebehoeften van het management, onderwijs personeel (OP) en onderwijsondersteunend 

personeel (OOP) van de locaties en de vertaling daarvan naar een informatieplan en concrete projecten; 

•  de kwaliteit van de informatievoorziening te bewaken en de ontwikkelingen en behoeften vanuit onderwijs- en 

organisatieprocessen te vertalen in aanpassingen aan de informatievoorziening; 

dalton

vacature
bestuurskantoor



activiteiten

•  het in overleg met de locatiedirectie opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting voor investeringen in ICT, hierbij 

rekening houdend met de samenwerking binnen KIEN; 

•  het opstellen van voortgangsrapportages (resultaat en middelen/capaciteit) over de uitvoering van het ICT-beleid en 

afzonderlijke projecten.  

Interne (binnen SDL) en externe (richting KIEN) afstemming: 

•  Draagt zorg voor de in- en externe afstemming van het ICT-beleid door de eisen en belangen van het Stedelijk Dalton 

Lyceum te vertalen naar het te voeren en uit te voeren ICT-beleid door Kien. 

•  Draagt zorg voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de onderwijs- en onderwijsondersteunende processen. 

•  Draagt zorg voor een adequate ondersteuning bij de implementatie van nieuwe en/of gewijzigde informatievoorziening. 

•  Bewaakt de geleverde kwaliteit, kosten en continuïteit van de informatievoorziening. 

•  Werkt mee aan het opstellen van richtlijnen en procedures met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van 

gebruikers. 

•  Werkt mee aan het opstellen en communiceren van richtlijnen en procedures met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
De stafmedewerker: 

•  werkt binnen afgesproken kaders en legt verantwoording af aan het college van bestuur;

•  is verantwoordelijk voor het voorbereiden en na goedkeuring van bestuur en directie implementeren, evalueren en zo nodig 

bijstellen van het informatieplan/ICT-beleid;

•  draagt medeverantwoordelijkheid voor het begeleiden en ondersteunen van projecten op het gebied van ICT, zowel intern 

(binnen SDL) als extern (richting KIEN) gericht;

•  geeft gevraagd en ongevraagd advies rondom ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. 

 

Kennis en vaardigheden 
•  Kennis op het gebied van functioneel beheer/ICT-management;

•  Kennis van projectmanagement en procesgericht werken;

•  Kennis van relevante wet- en regelgeving over privacy. 

 

Contacten  

•  met het college van bestuur en directies voor afstemming over informatieplanning en het ICT-beleid.  

•  met het college van bestuur en directies met betrekking tot afstemming over de inrichting van het ICT-beleid, de ICT-

voorzieningen, -planning, -coördinatie en -voorlichting. 

•  met eindgebruikers (OP en OOP) om gebruikerswensen te inventariseren; uitwisselen van ervaringen over het gebruik van 

het netwerk, storingen en over de invoering van nieuwe informatievoorzieningen; 

•  met externen om kennis en relevante informatie uit te wisselen;  

•  met de ICM-ers van de deelnemende scholen binnen KIEN om gezamenlijk KIEN van advies te voorzien met betrekking tot 

de gewenste dienstverlening en innovaties (zowel huidige als  toekomstige);

•  met medewerkers van het SDL betreffende communicatie over informatiebeveiliging en privacy en de AVG. 
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