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Wie zijn wij? 

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 & 

informatiemanagement en facility & 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. 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar een (zelfde)  collega binnen de afdeling ICT & IM. Als functioneel 

applicatiebeheerder onderdeel word je onderdeel van een dynamisch team en heb je volop kansen om 

jezelf te ontwikkelen en je carrière een impuls te geven. Je naaste collega’s zijn de functioneel 

beheerders bedrijfsvoering, productowner data&DLWO en informatiemanager.  

 

  

werken bij 
 

 Functioneel 
applicatiebeheerder 
onderwijs 0.4 - 0.6 FTE 
 

Grebbeberglaan 9-a 
3527 VX Utrecht  
 

 

030-2723123 

 

www.pcouwillibrord.nl 

 Werkniveau MBO/HBO Niveau 
 Werkervaring < 5 jaar 
 Opleidingsniveau MBO/HBO 
 Schaal CAO VO Schaal 7 
 Salaris € 2175,oo - €3262,00euro obv 40-

urige werkweek 
 Reageren tot en met 23-09-2022  
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Wat ga je doen als functioneel applicatiebeheerder Magister  

Binnen S&A (0,4 à 0,6FTE) ben je Magister en/of Parnassys-contactpersoon voor de collega’s van leerling 

administraties en gebruikers van Magister en/of Parnassys (roostermakers, docenten, 

schoolcoördinatoren en schooldirecteuren). En niet te vergeten: de softwareleverancier. 

 

Je hebt verstand van de leerling administratie processen en weet deze op juiste wijze te vertalen naar de 

applicatie. Je bent “expert” en helpt de scholen bij projectmatige vraagstukken en inrichting.  

Je organiseert 2 maandelijkse bijeenkomsten op het gebied van kennisdeling voor de Magister en 

Parnassys scholen. 

 

Jouw werkzaamheden zijn een onmisbare schakel in ons proces: 

• Je organiseert  periodiek een bijeenkomst gericht op kennisdeling 

• Je werkt samen met de scholen aan gezamenlijke documentatie en gezamenlijke processen 

• Je helpt scholen projectmatig bij veranderingen en inrichting 

• Je ondersteund waar nodig bij (systeem) bekostigingsvraagstukken en begrijpt hoe DUO, 

RIO,OSR en ROD werken en kan daarover adviseren. 

 

Uiteraard is er in jouw werk voldoende ruimte voor prettige en informele contacten met collega’s en 

wanneer de handen uit de mouwen gestoken moeten worden dan kunnen we op je rekenen.  
 

Dit ben jij 

Voor deze functie is het van belang dat je in staat bent prioriteiten te stellen, klantvriendelijk en 

servicegericht bent.  

 

Bij voorkeur heb je al ervaring in een soortgelijke functie binnen het onderwijs. Daarnaast zien we graag 

de volgende kwaliteiten in jou terug: 

 

• Je hebt een groot organisatorisch talent 

• Je hebt een open houding en gericht op kennisdeling 

• Softwarekennis en ervaring in het beheer van Magister en/of Parnassys heeft of in staat is de 

softwarepakketten snel eigen te maken 

• Je bent nauwkeurig, oplossinggericht en servicegericht en stelt je flexibel op 

• Je denkt procesmatig en neemt je gesprekspartner hier in mee 

• Je vindt het leuk om in diverse teams samen te werken. 

• Je bent communicatief sterk en gaat proactief te werk 

• Je beschikt over ten minste MBO+ werk- en denkniveau 
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Wat wij bieden 

Werken in een ontwikkelingsgerichte organisatie met ruimte voor professionele ontwikkeling en een 

maatschappelijke missie. Je krijgt een functie met een grote verantwoordelijkheid en veel ruimte om je 

werk in te vullen. 

 

Wij bieden jou het volgende: 

 

• PCOU Willibrord is een aantrekkelijke werkgever en heeft deze functie ingeschaald in de CAO 

VO schaal 7 dit is verder afhankelijk van jouw kennis en ervaring. 

• De mogelijkheid om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren aan het onderwijs van 

kinderen. 

• Werken in organisatie in doorontwikkeling met ruimte voor de ontwikkeling van jezelf 

• Ruim 50 vrije dagen bij een fulltime dienstverband. 

• Een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste aanstelling. 

• We streven naar een inclusief en divers personeelsbestand waar iedereen, ongeacht zijn of haar 

achtergrond, 

 

Over ons 

PCOU Willibrord is met 42 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het 

om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 11 scholen voor voortgezet 

onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 

collega’s aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen. 

 

Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles 

ontwikkelingsgericht. Of het nu gaat om onze leerlingen of om collega’s. Iedereen is welkom en diversiteit en 

veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke 

nieuwe collega hebben wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één 

helder doel: voor elke leerling het beste onderwijs! 

Solliciteren 

Denk jij nu: dit is de functie waar ik het beste uit mezelf kan halen en waarin ik (maatschappelijk) het verschil kan 

maken? Solliciteer dan direct via Meesterbaan. 

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Schep via de e-mail naar p.schep@pcouwillibrord.nl 

 

Je kunt je interesse in de vorm van een CV en motivatiebrief sturen naar werken@pcouwillibrord.nlvoor 27 

september, de eerste gesprekken vinden  plaats op 29 September 2022.  

 

mailto:m.von.kriegenbergh@pcouwillibrord.nl

