PCOU Willibrord: voor elke leerling het beste onderwijs
Met 42 scholen is PCOU Willibrord in de stad Utrecht en de regio een belangrijke instelling voor
funderend onderwijs. Er werken zo’n 2.500 medewerkers voor het onderwijs aan ruim 20.000 leerlingen.
Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op ontwikkeling. Onze herkomst is herkenbaar in de
overtuiging dat wij er zijn voor alle leerlingen: iedereen is welkom. Wij koesteren die diversiteit
en veelkleurigheid. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen.
Service & Advies
Service & Advies levert ondersteunende diensten voor alle scholen en het college van bestuur
op het gebied van onderwijs, kwaliteit en innovatie, financiën, human resources (HR), ict en
informatiemanagement, facility en huisvesting. Service & Advies levert optimale toegevoegde
waarde voor schoolleiders en bestuur door professionele en efficiënte ondersteuning en
advisering zodat zij optimaal in staat zijn om hun maatschappelijk missie waar te maken
namelijk goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht en de regio. Onze kernwaarden durf,
verbinding, ontwikkelingsgericht en verantwoordelijk gebruiken wij als leidraad bij onze
dagelijkse werkzaamheden.
Afdeling ICT & Informatiemanagement (ICT/IM)
De afdeling ICT/ IM is volop in ontwikkeling. We zijn een centrale IT voorziening aan het
bouwen voor al onze 42 scholen en gaan dit ondersteunen middels een centraal team wat
werkt voor de gehele organisatie. Inmiddels bestaat het team uit Servicedesk medewerkers en
coördinator, (functioneel) beheerders en experts, een servicemanager, IBP adviseur , change
coördinator/architect, projectleider/ medewerker, en natuurlijk de onderwijs en ICT adviseurs. We
zijn sterk in ontwikkeling en heerst een fijne sfeer waarin elke dag een stapje beter het motto is. De
sfeer is ontspannen en voelen daarnaast onze maatschappelijke opdracht aan het onderwijs en de
stad.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega binnen de afdeling IM
Als adviseur informatiemanagement / projectleider ben jij onderdeel van een dynamisch team, krijg je volop
kansen om jezelf te ontwikkelen en kun je jouw carrière een impuls geven. Wij hebben een goed netwerk van
partners, leuke scholen en werken met de innovatiefste Microsoft-oplossingen.
Adviseur informatiemanagement & Projectleider
Ervaren adviseur met kennis van processen, begeleiden van projecten en informatiemanagement.
Wat ga je doen:
Als adviseur ondersteun je de organisatie bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van
informatiemanagement. De vraagstukken waarover je adviseert zijn o.a. informatie- en applicatiehuishouding
van onze scholen. Een ander vraagstuk kan zijn hoe scholen hun onderwijs flexibel kunnen organiseren. Vanuit
jouw rol neem je de scholen hier mee in welke keuzes zij kunnen maken en maak je inzichtelijk welke
informatie en ondersteuning zij hier voor nodig hebben. Jouw kennis van informatiemanagement en je ervaring
met het onderwijs , maakt dat jij een optimale sparringpartner bent voor het management.
Jouw rol als adviseur werkt twee kanten op. Je bent in contact met de school om hun vragen op te halen en
deze samen met hen te vertalen in concrete informatie en eventueel tooling/software. Daarnaast werk je
samen met je S&A collega’s om de architectuur van de IM voorziening op te stellen en te bewaken. Vaak ben je
ook verantwoordelijk voor de implementatie van het advies en doe je dit op projectmatige wijze passend bij de
situatie. Daarnaast ontwikkel jij beleidsvoorstellen en implementeer je het vastgestelde beleid.

Werkzaamheden in de rol van adviseur/projectleider zijn o.a:
• Het oppakken van informatiemanagement projecten
• Adviseren over informatiemanagement vraagstukken in de school en de organisatie als geheel.
• Projectleider bij implementatie van het advies
• Signaleren van externe en interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de IM roadmap van de
organisatie.
Voorbeelden van adviezen en projecten kunnen zijn:
• Hoe worden roostersystemen en bedrijfsvoering software goed aan elkaar gekoppeld en aan welke
eisen moeten applicaties voldoen?
• Hoe kunnen we de school ondersteunen bij het maken van goede keuzes voor devices, bedrijfsvoering
software en informatie dashboards.
• Het verder ontwikkelen van onze IT voorziening SCOOP de DLWO van onze leerlingen en
medewerkers.
Dit ben jij
• Je hebt HBO+ werk- en denk niveau
• Je beschikt over kennis en ervaring op ICT/IM gebied
• Je hebt (bij voorkeur) (veel) werk ervaring in het onderwijs
• Je bent pragmatisch, weet wat wel en niet werkt en voelt goed aan waar binnen het onderwijs
behoefte aan is.
• Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig. Je weet goed te schakelen tussen verschillende
niveaus (bestuur, schoolleiders en collega’s uit het ICT/IM team)
• Je combineert een resultaatgerichte houding met zelfstandigheid en creativiteit
• Jij bent degene die complexe ict-vraagstukken kunt aanpakken en begrijpelijk maakt
• Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagement methoden en met als Pré ondersteunende
tooling als Teams , Topdesk en projectonline
• Je bent de schakel de informatiebehoefte van de onderwijs organisatie, de inrichting van processen en
uiteindelijk de IV voorzieningen.
• Je hebt kennis van Office365 , Azure en bent bekend met ontwikkelingen als IOT, VR en AR.
Wat wij bieden
Werken in een ontwikkelingsgerichte organisatie met ruimte voor professionele ontwikkeling en een
maatschappelijke missie. PCOU Willibrord is een aantrekkelijke werkgever en heeft deze functie ingeschaald in
de CAO VO schaal 11 (2724-5012 euro), dit is afhankelijk van de jouw kennis en ervaring. Daarnaast bieden wij
goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder ruim 50 vrije dagen bij een 40-urige werkweek.

Heb je interesse?
Denk jij nu: dit is een functie waar ik het beste uit mezelf kan halen? Solliciteer dan direct.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Schep, Manager ICT & Informatiemanagement. Je
motivatiebrief en cv kun je per e-mail sturen naar: werken@pcouwillibrord.nl, onder vermelding van “adviseur
informatiemanagement & projectleider”. Je kunt reageren tot 29 oktober 2021. De eerste gesprekken zullen
plaatsvinden op maandag- en dinsdagmiddag 8 en 9 november a.s.

