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Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2.100 medewerkers en 16.000 leerlingen. Een team van 

professionals adviseert en ondersteunt de scholen en het College van Bestuur. De afdeling ICT maakt onderdeel 

uit van het Ondersteuningsbureau. 

 

Door ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs worden steeds hogere eisen gesteld aan het gebruik 

van ICT en informatievoorziening binnen het onderwijs. Daarnaast speelt de informatievoorziening ook binnen 

onze bedrijfsvoering een steeds grotere rol. Mede daardoor hebben wij ambitieuze doelstellingen geformuleerd 

om te komen tot een hoogwaardige ICT-organisatie en zijn wij gestart met een projectprogramma om de ICT-

dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen. Onze missie om is “Onderwijs verbeteren met innovatieve en 

betrouwbare digitale diensten”. 

 

Functie 

Wij zijn op zoek naar een energieke en gedreven Senior projectleider ICT, die graag iets wil betekenen voor het 

openbaar onderwijs. Als projectleider ICT bewaak je projectmanagementaspecten zoals geld, organisatie, 

kwaliteit, risico’s, informatie, tijd en techniek. Dit doe je met behulp van het door jou opgestelde projectplan. Je 

bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, activiteitenplanning en kwaliteitsborging. Je hebt 

meerdere ICT-projecten onder je hoede en je levert hiermee een positieve bijdrage aan de doelstellingen van 

Openbaar Onderwijs Groningen. Je bewaakt de samenhang van de projecten aan de hand van het overall 

projectprogramma voor de doorontwikkeling van de ICT-diensten. 
 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

 het verrichten van vooronderzoek; 

 het opzetten van de projectorganisatie; 

 het coördineren van de werkzaamheden van projectteams; 

 het opstellen van rapportages; 

 het informeren en adviseren van de stuurgroep; 

 het adviseren van de opdrachtgevers. 

 

De kandidaat met wie wij graag in gesprek gaan is een ervaren projectleider ICT met een stevige persoonlijkheid. 

Je weet met veel plezier draagvlak en verbinding te creëren en bent op alle niveaus een goede gespreks- en 

sparringpartner inzake ICT projecten. Je hebt een onderzoekende houding, je bent innovatief, resultaatgericht en 

ondernemend en beschikt over uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden. Je bent daarbij 

positief-kritisch, zelfbewust en reflectief op eigen handelen en dat van anderen.  

 

De functie is onderdeel van het team projectmanagement en innovatie van de afdeling ICT. Het team bestaat uit 

een zestal projectleiders die projecten uitvoeren op terreinen zoals de digitalisering van onderwijs, de 

bedrijfsvoering en de inrichting van dienstverlenende processen. De projectleider die we zoeken zal zich bij 

voorkeur richten op projecten met een grote mate van technisch complexiteit en impact op de organisatie en 

heeft daarnaast een coachende rol naar de collega projectleiders. Je hebt kennis van (werkplek-) infrastructuur, 

netwerken, architectuur en informatiebeveiliging. 

 

Functie-eisen 

Je beschikt over WO/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een ICT opleiding. Je hebt meerjarige 

werkervaring in een soortgelijke functie en kennis van het onderwijs is een pré. 

Wij zoeken een collega die: 

- beschikt over kennis van en ervaring heeft met projectmanagement (Prince 2); 

- kennis heeft van de nieuwste ontwikkelingen in de ICT-branche; 

- beschikt over een scherp inzicht in processen en de voortgang hiervan; 

Vacature 
Senior projectleider ICT (wtf 1,0) 

Afdeling ICT 
 



 

 

 

 

- snel knelpunten weet op te lossen en in goede samenwerking met collega’s ervoor zorgt dat deadlines 

 en doelstellingen worden gehaald; 

- kan prioriteren en resultaatgericht is en daarbij de wensen en behoeften van de opdrachtgevers en  

          de organisatiebelangen uit het oog te verliezen; 

- in staat is om oplossingen zowel conceptueel als technisch inhoudelijk te beschrijven; 

- ruime en aantoonbare kennis heeft van werken met MS Office 365; 

- stressbestendig en flexibel is; 

- goed zelfstandig kan werken en ook een echte teamplayer is. 

 

Salaris 

Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 5.087,- bij een volledige aanstelling. De inpassing van het salaris is 

afhankelijk van relevante kennis, ervaring en inschaling van de kandidaat. Op deze functie is de CAO VO van 

toepassing. 

 

Organisatie 

Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van 

meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook 

zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.  

 

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan 

ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend 

aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden. 

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 

Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In 

het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert. 

 

Informatie 

Informatie over de organisatie vind je op de website: www.o2g2.nl. Informatie over deze vacature is in te winnen 

bij Haije Wind, manager IT, via nummer 06 – 11 15 63 67 of h.wind@o2g2.nl. 

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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