
 

 

 

BELEIDSMEDEWERKER ICT  
(32-40 uur per week) 

 

Wil je bij een veelzijdige en dynamische organisatie werken en bijdragen aan het 

ondersteunen van uitstekend onderwijs? Vind je het een uitdaging om met jouw kennis 

van ICT inhoudelijk te adviseren, te monitoren, verantwoordelijkheid te nemen en je 

collega’s mee te nemen om zo gezamenlijk steeds beter te worden? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! 

 

Over Stichting VO Haaglanden  

VO Haaglanden is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Den 

Haag en Rijswijk. Tien scholen voor voortgezet onderwijs, 1.600 medewerkers en bijna 

15.000 leerlingen behoren tot VO Haaglanden.   

De scholen van VO Haaglanden zijn divers in het onderwijsaanbod en het gehanteerde 

onderwijsconcept én kennen een sterke verbondenheid. Meerwaarde ontstaat door 

onderlinge uitwisseling, gezamenlijke initiatieven en beleid dat met gemeenschappelijk 

draagvlak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Onderling vertrouwen en transparantie zijn 

belangrijke kenmerken in een cultuur die de basis vormt voor het realiseren van de 

maatschappelijke opdracht van de stichting. 

 

Over de functie 

Het bestuurs- en servicebureau (BSB) van VO Haaglanden bestaat uit circa 20 collega’s. 

De organisatie van het BSB is volop in transitie. Het betreft de invulling van een 

bestaande vacature. 

 

Als beleidsmedewerker ICT bij BSB ben je samen met je collega verantwoordelijk voor 

het optimaliseren en bewaken van de kaders op het gebied van ICT en security voor onze 

10 scholen in het voortgezet onderwijs.  

 

Je weet de scholen op een inspirerende wijze te adviseren op het gebied van ICT-

veiligheid en het beheer van de IT omgevingen. De scholen mogen zelf deze kaders 

verder invullen. Je houdt daarbij vanzelfsprekend interne en externe ontwikkelingen goed 

in de gaten. Naast het adviseren en monitoren, stuur je waar nodig bij. Je wordt in 

overleg met je collega verantwoordelijk voor een aantal ICT-portefeuilles en 

ondersteunt vijf van de tien scholen. Daarnaast heb je veelvuldig contact met de andere 

beleidsmedewerkers binnen BSB. Je rapporteert aan het hoofd bedrijfsvoering. 

Samen met de andere beleidsmedewerker draag je zorg voor het technische beheer van 

de hard- en software van BSB en begeleid je verschillende ICT-aanbestedingstrajecten. 

Je hebt in deze functie de mogelijkheid om je bijdrage te leveren aan het onderwijs op 10 

scholen in Den Haag en Rijswijk.  Een mooie uitdaging voor iemand die zich voor langere 

tijd aan ons wil verbinden. Een verantwoordelijke functie waarin ruimte is voor je eigen 

ideeën, maar ook om samen te werken en te sparren. 

 

Wat heb je in huis? 

• Minimaal een bij de functie passende afgeronde hbo of academische opleiding  

• Ervaring in een soortgelijke rol  

• Ervaring binnen het (VO)-onderwijs is een pre 

• Je bent enthousiast en proactief en beschikt over sterke communicatieve 

vaardigheden. 

 

 

 



 
Arbeidsvoorwaarden 

Salariëring conform CAO Voortgezet Onderwijs, schaal 12 (€ 3.031 – € 6.059), 

afhankelijk van opleiding en ervaring.  

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

 

• 8,33% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag 

• 450 uur verlof bij een 40-urig dienstverband 

• 90 uur persoonlijk inzetbaar budget 

• Pensioenregeling bij het ABP 

• Ruimte voor professionalisering 

• Thuiswerkmogelijkheden  

 

Geïnteresseerd en meebouwen aan een inspirerende omgeving voor onze 

leerlingen? 

Reageer dan voor 10 april door je cv en motivatie te mailen naar 

egelpke@vohaaglanden.nl. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact 

opnemen met Jeroen Doornbos, bereikbaar via 070 - 4262626. 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding  van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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