De ICT-regisseur
De ICT-regisseur helpt uw ambities waar te maken!
Het gebruik van ICT middelen en digitale geletterdheid in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om een planmatige aanpak van de
ambities op schoolniveau en een goede ICTregisseur die de activiteiten coördineert. In een
tijd waarin schaarste op de arbeidsmarkt heerst
en de ambities hoog zijn, is het moeilijk om de
ICT-doelen te bereiken. Werkdruk, tijd en het
ontbreken van een kundige ICT-er wil de ICTprojecten nog wel eens minder succesvol laten
verlopen. Met de ICT-regisseur biedt Heutink ICT
de voordelen van een ervaren externe ICT-coördinator, zowel op school- als bovenschools niveau.

Wat doet een ICT-regisseur?
• Als onderwijskundig ICT-er het
hele speelveld overzien
• Zorgen voor continuïteit van je
ICT-plannen
• Adviseren aan directie en/of bestuur
• Begeleiding en coaching van leerlingen,
leerkrachten en ICT-coördinatoren
• Planmatig werken vanuit doelen
• Samen met team plannen maken en
doelen stellen
• Gastlessen verzorgen over bijv. programmeren of digitale geletterdheid.
• Co-teaching
• Coachen van ICT-ers op schoolniveau
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De ICT-regisseur van Heutink ICT
De ICT-regisseur van Heutink ICT is betrokken bij een
school of bestuur en biedt ondersteuning op allerlei
fronten. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning bij het
opzetten van een professioneel leerteam van ICT-ers, het
verzorgen van workshops rondom digitale geletterdheid,
input geven voor het strategisch beleidsplan en het adviseren over de inzet van bestaande ICT-middelen. Doordat de
ICT-regisseur veel kennis in huis heeft en hij het netwerk
van Heutink ICT achter zich heeft, kan de school zich volledig richten op het primaire proces. Alle ICT-zaken worden
door de ICT-regisseur opgepakt, begeleid of ondersteund.
ICT kan zo optimaal worden ingezet op de school.
Heutink ICT training & advies staat voor een duurzame
schoolontwikkeling op het gebied van onderwijs met ICT
en een langdurige relatie met de klant. Door middel van
hoogwaardige begeleiding en training ondersteunen we
de school bij innovatie trajecten rondom ICT. Duurzaam
betekent in dit verband dat de innovaties daadwerkelijk
een positief effect hebben op het leren en de ontwikkeling van kinderen. Ieder begeleidingstraject start bij de
visie en missie van de school.
Kernwaarden van de afdeling Training en Advies zijn:
duurzaam, onderwijskundig sterk, klantgericht, betrokkenheid, professionaliteit, enthousiasme, stabiliteit en
kwaliteit. De onderwijsconsulenten zijn in staat hoogwaardige trainingen te verzorgen en de vraag van de
klant centraal te stellen.
De onderwijsconsulenten hebben de kennis en ervaring
om vernieuwingstrajecten te begeleiden op alle niveaus
binnen de onderwijsorganisatie. Of het nu gaat om het
begeleiden van een leerkracht bij het gebruik van een digibord of computer of het coachen van ICT-coördinatoren
bij het maken en implementeren van een ICT-beleidsplan; wij bieden begeleiding op maat.

Neutraliteit
Het maken van keuzes is niet altijd even makkelijk. De on-

derwijsconsulent kijkt echter naar de visie van de school
en hoe zij ICT willen gaan inzetten op school. Bij het
inzetten hiervan moet een weloverwogen keuze gemaakt
worden. Het moet dus niet zo zijn dat er wordt gekozen
voor een bepaald apparaat terwijl dat niet past bij de plannen van de school. Daarnaast zal de onderwijsconsulent
bij eventuele aanschaf van hardware geen rol spelen.

De mogelijkheden
Een ICT-regisseur kan op meerdere manier worden
ingezet, bijvoorbeeld op projectbasis of op vaste momenten voor een langere periode.
Vaste periode:
- Vast aantal dagen per week
- Inzet voor:
• Implementatie Microsoft Teams en Google
• Implementatie digitale geletterdheid
• Voorzitter ICT-werkgroep
• Coachen van ICT-ers en of leerkrachten
• Ontwikkelen van ICT-beleidsplannen
• Ondersteuning in de klas
• Draagvlak creëren
• Hulp bij ICT-problemen
Projectbasis:
- 10 dagdelen (inclusief voorbereiding, onderzoek,
verslaglegging)
- maximaal 3 projecten in overleg
- mogelijke projecten:
• Formuleren visie op onderwijs en ICT
• Schrijven ICT-beleidsplan
• ICT in de onderbouw
• Implementatie/training/begeleiding Office 365
• Implementatie/training/begeleiding Google
• Ondersteuning op de werkvloer
• Gastlessen en/of co-teaching
• Implementatie digitaal portfolio
• Aan de slag met digitale geletterdheid

Meer informatie
Voor meer informatie over het ICT-regisseur schap kun je terecht bij de afdeling Training en Advies van
Heutink ICT (074-2404606). Wouter Würdemann - w.wurdemann@heutink-ict.nl
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