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Functiebeschrijving ICT-coördinator in Sint-Victor BuLO 
 

 

De ICT-coördinator als lesgever  

Op een professionele, didactisch en 
pedagogisch verantwoorde wijze lesgeven 
in overeenstemming met het pedagogisch 
project van de Scheppersscholen, de 
visie van de school en het schoolwerkplan 
en in functie van de ontwikkelingsdoelen. 

- Plannen en voorbereiden van het 

lesgebeuren 

o leerplan 

o jaarplanning – ICT-plan  

o agenda 

o lesvoorbereiding  

o opsporen en uittesten van ICT-

materiaal 

 

- Lesgeven (occasioneel) 

o Realiseren van vakgebonden en 

vakoverschrijdende 

leerplandoelstellingen, in 

samenwerking met de klasleerkracht 

o Aandacht hebben voor het leren 

leren en daarvoor gebruik maken van 

aangepaste didactische werkvormen 

en leermiddelen 

o Het onderwijs werkelijkheidsgericht 

maken en waar mogelijk in een 

horizontale samenhang en gericht op 

transfer 

o Aandacht hebben voor de cognitieve, 

dynamisch-affectieve en motorische 

ontwikkeling 

o Gebruik maken van aangepaste 

didactische werkvormen en 

leermiddelen 

o Managen van het klasgebeuren,  in 

samenwerking met de klasleerkracht 

o Zorgen voor een goede 

klasorganisatie 

 

- Begeleiden 

o Bevorderen van het welbevinden, 

betrokkenheid en evolutie van de 

leerling 

o Aandacht hebben voor het 

begeleiden en remediëren van het 

individuele leerproces met speciale 

aandacht voor leerproblemen, in 

samenwerking met de klasleerkracht 
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- Evalueren en rapporteren 

o evalueren van het leerproces en het 

–product (met aandacht voor kennis, 

inzicht, vaardigheden, attitudes…) 

o rapportgegevens verzamelen en 
kunnen verantwoorden LS OLV 

 

- Kritisch reflecteren over het eigen 

handelen 

 

 

 

De ICT-coördinator als pedagoog  

Creëren van een goed opvoedingsklimaat. - Meewerken aan de realisatie van het 

christelijk geïnspireerd opvoedingsproject 

van de school 

 

- Een voorbeeldfunctie vervullen in het licht 

van het ideeëngoed geconcretiseerd in het 

opvoedingsproject, het schoolwerkplan en 

het schoolreglement 

 

- Meewerken aan de realisatie van 

maatschappelijke en culturele projecten en 

activiteiten van de school 

 

- Adequaat omgaan met leerlingen met socio-

emotionele problemen en met leerlingen 

met gedragsmoeilijkheden 

 

- Gebruik van educatieve software 

ondersteunen 

 

 

 

 

De ICT-coördinator als permanent 

lerende 

 

Openstaan voor verdere professionalisering 
om kwaliteitsvol onderwijs te waarborgen. 

- Actieve interesse voor vakgerichte en 

vakoverschrijdende nascholing en de 

implementatie in het eigen handelen 

 

- Onderwijsvernieuwingen kritisch opvolgen 

(pedagogisch/didactisch/inhoudelijk/ 

            leermiddelen) 
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- Bereid zijn het nascholingsaanbod en de 

implementatie te bespreken met collega’s 

 

 

 

 

De ICT-coördinator als lid van het 

schoolteam 

 

Vanuit een gelijkgerichte visie een goed op 
elkaar afgestemde werking van de school 
verzekeren en bijdragen tot een goed 
klimaat binnen het team. 
Versterken van het beleidsvoerend 
vermogen van de school. 
 

 

- Constructief deelnemen aan overleg 

 

- Zorg dragen voor: 

o infrastructuur en didactische 

uitrusting  

o de school als leer- en leefomgeving 

 

- Opnemen van schoolondersteunende taken 

 

- Het ondersteunen van het preventie- en 

welzijnsbeleid  

 

- Collega’s motiveren om ICT op een zinvolle 

manier in hun lessen toe te passen  

 

- Nascholing geven op ICT-gebied aan een 

groep leerkrachten 

 

- Deelname aan externe projecten 

ondersteunen (vb Digikids, AAL,…) 

 

- Stagiairs en nieuwe leraren begeleiden 

 

- Zich respectvol opstellen t.a.v. collega’s en 

zo het welbevinden van de leraar 

bevorderen 

 

- De nodige administratieve taken uitvoeren 

 

- Advies uitbrengen bij de aankoop van 

hardware en software 

 

- Flexibele houding aannemen om zo in te 

spelen op actuele noden 

 

- De interne afspraken naleven 
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De ICT-coördinator als communicator  

Communicatie gebeurt in een geest van 
openheid en respect voor de andere en vanuit 
een loyale houding t.o.v. de school en haar 
participanten 

- Intern (o.m. leerlingen / collega’s / 

ondersteunend personeel / 

leerlingenbegeleiding / 

onderhoudspersoneel / directie / 

schoolbestuur…) 

 

- Extern (o.m. ouders / CLB / 

pedagogische begeleiding / 

bedrijfswereld…) 

 

- Correct omgaan met vertrouwelijke en 

persoonlijke informatie 

 

 


