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Lyceum Ypenburg is een jonge en dynamische school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.
Onze school is gevestigd in de wijk Ypenburg in Den Haag. Samen met circa 140 personeelsleden
verzorgen wij dagelijks het voortgezet onderwijs voor ongeveer 1450 leerlingen. Talenten, kansen en
kwaliteit staan hoog in ons vaandel. Samen elke dag een beetje beter is ons motto. Ons personeel
vormt een hecht en enthousiast team dat sterk bij de school betrokken is. Momenteel zijn wij op
zoek naar versterking op ICT-gebied.
Per 1 februari 2019, of zoveel eerder als mogelijk, zoeken wij een

Hoofd ICT
0,8 - 1,0 fte
die vanuit technische kennis een bijdrage levert aan het strategische beleid op het gebied van ICT
en eindverantwoordelijk is voor de operationalisering hiervan.
Het hoofd ICT geeft leiding aan de systeem- en netwerkbeheerder en adviseert de directie op de te
nemen beslissingen. Het hoofd ICT legt, ontwikkelt en onderhoudt externe contacten die
voortkomen uit het ICT beleid.
Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige collega met ervaring binnen een soortgelijke functie
en met kennis van de technische onderwijsapplicaties. Jij vormt een brug tussen de directie en de
dagelijkse onderwijspraktijk. Je werkt nauw samen met onze systeem- en netwerkbeheerder. Het is
belangrijk dat dezelfde taal gesproken wordt en er een goede afstemming is. Gedrevenheid,
deskundigheid en flexibiliteit vinden wij belangrijk evenals een mentaliteit die zich niet laat regeren
door de klok.
Onze school zit op dit moment in een vernieuwingsfase. De kwaliteit en de inhoud van ons onderwijs
staan voorop. We willen hiervoor de juiste toekomstgerichte ICT-keuzes maken en op die manier de
eenentwintigste-eeuwse vaardigheden van onze leerlingen en collega’s vergroten. Dit vraagt om
integrale keuzes, langetermijnplanning en grote investeringen. Middels een Europese aanbesteding
wordt de ICT-uitrusting in alle lokalen geprofessionaliseerd, OWA-365 wordt geïmplementeerd. De
kwaliteit en borging binnen de reeds bestaande processen vraagt ook de nodige aandacht. Van de
nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij hierin een voortrekkersrol vervult samen met onze
systeem- en netwerkbeheerder. Het netwerk binnen de tien SVOH-scholen biedt ruimte om op ICTgebied te sparren en samen te werken.

Functie-eisen, kennis en vaardigheden
- Het niveau van de functie is vastgesteld op HBO/HBO+ niveau
Opleiding
- Relevante HBO/HBO+ opleiding
Vereiste kennis en vaardigheden
- Visie op vakontwikkeling en inhoudelijke kwaliteit
- Meerjarige ervaring op het gebied van ICT, automatisering en systeembeheer
- Meerjarige ervaring in een leidinggevende functie
- Ervaring met ICT-implementaties en de projectplanning en uitvoering

Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de gewenste kwalificaties is de fuwa als bijlage
toegevoegd.

Aanbod
Wij bieden een leuke baan in een plezierige werksfeer en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
Lyceum Ypenburg valt onder stichting VO Haaglanden, een overkoepelende stichting van tien scholen
voor voortgezet onderwijs. In principe zijn schoolvakanties vrij met uitzondering van de eerste en
laatste week van de zomervakantie. Werktijden worden in overleg vastgesteld. De cao voor
voortgezet onderwijs is van toepassing. Het functieniveau is schaal 10. Het salaris is maximaal €
4071,- bruto per maand op basis van een fulltime baan. De precieze inschaling is afhankelijk van
opleiding en ervaring. U ontvangt een eindejaarsuitkering van 7,4%.
Meer weten?
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de school, www.lyceumypenburg.nl. U
kunt ook contact opnemen met mevr. M. Luijten, conrector financiën & beheer, 070-4132050.
Solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 6 december 2018
per mail op vacatures@lyceumypenburg.nl onder vermelding van “Hoofd ICT”.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

FuWa Hoofd ICT
Werkzaamheden
1. Bevordert (mede) de totstandkoming van het ICT-beleid door:
* het ontwikkelen van ICT-plannen;
* het onderzoeken en anticiperen op gebruikerswensen en het vertalen hiervan naar
(beleids)adviezen;
* het toetsen van bestaande en nieuwe automatiseringsactiviteiten aan het vastgestelde beleid;
* het volgen van relevante ontwikkelingen en het kennisnemen van nieuw ontwikkelde apparatuur;
* het beoordelen van de relevantie van nieuwe technologie en het gevraagd en ongevraagd geven
van advies en/of informatie aan de directie.
2. Verzorgt de uitvoering van het ICT-beleid door:
* het adviseren over de aanschaf van apparatuur en programmatuur;
* het voeren van overleg met leveranciers;
* het jaarlijks opstellen van een begroting voor de afdeling evenals voor het automatiseringsgedeelte
van projecten en projectvoorstellen;
* het bewaken van de (deel)begroting en jaarplanning.
3. Is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur door:
* het zorgdragen voor de apparatuur en programmatuur behorend bij het netwerk en
netwerkomgeving;
* het evalueren en optimaliseren van het gebruik;
* het zorgdragen voor de beveiliging en veiligheid, waaronder begrepen brandpreventie en bestrijding en toegangscontrole;
* het opstellen van werkprocedures en handboeken voor alle aspecten van de werkzaamheden van
de afdeling.
4. Kan leiding geven aan de systeem- en netwerkbeheerders.
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
- het hoofd ICT is verantwoording schuldig aan een daartoe aangewezen lid van het management van
de school voor wat betreft de kwaliteit van de adviezen over ICT, de uitvoering van het ICT-beleid en
de overeenstemming hiervan aan het vastgestelde beleid;
- het hoofd ICT verricht werkzaamheden binnen de vastgestelde beleidsrichtlijnen van de
onderwijsinstelling van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden;
- het hoofd ICT neemt beslissingen over de inhoud van adviezen, het opstellen van plannen,
procedures en (delen van) begrotingen en bij het optimaliseren van de ICT-infrastructuur.
Contacten
U maakt deel uit van het onderwijsondersteunend personeel, bestaande uit ca. 20 personeelsleden.
U werkt nauw samen en onderhoudt contacten:
- met directie en management over het ICT-beleid om afstemming te krijgen over de uitvoering;
- met docenten om gebruikerswensen te inventariseren;
- met leveranciers van hard- en software over de aanschaf van deze producten en diensten om te
overleggen over prijzen, leveringsvoorwaarden en productspecificaties;
- met in- en externe contacten om informatie uit te wisselen.
Kennis en vaardigheden
- kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën
(ICT);
- kennis van automatisering;
- vaardigheid in het opstellen van (deel)begrotingen en jaarplannen;
- vaardigheid in het opstellen van adviezen en automatiserings- en informatiseringsplannen;
- vaardigheid in het leidinggeven;
- inzicht in de toepassingsmogelijkheden van hard- en software.

