
 
 
Applicatiebeheerder Maurick College 
 
Het Maurick College te Vught is een innovatieve school voor vmbo, havo, atheneum en 
gymnasium. De school heeft circa 2200 leerlingen en 175 personeelsleden. De leerlingen 
worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie, waarbij 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast kennis en 
kunde staat de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal. Het 
Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen. 
 
Wij zijn per omgaande op zoek naar een enthousiaste ondernemende pro-actieve 
applicatiebeheerder voor 0,5 fte.  
 
De uitdaging 
Het Maurick College is een daltonschool in ontwikkeling. Op het gebied van digitalisering 
maakt de school de laatste jaren flinke stappen. Met de intrede van iPads in het 
onderwijs is er veel veranderd. Er zijn niet alleen fysiek iPads aanwezig, ook zijn er 
vernieuwingen op didactisch en pedagogisch vlak. Elke dag maken onze leerlingen 
gebruik van digitale hulpmiddelen, waaronder de iPad, Magister en de Elektronische 
Leeromgeving (ELO). Om dit allemaal werkzaam te hebben beschikt het Maurick College 
uit een Team Digitalisering, die bestaat uit medewerkers ICT, 
applicatie beheerders Magister en een coördinator digitalisering. Ontwikkelingen op het 
gebied van de ELO, beheer van digitale leermiddelen, Microsoft Teams en het gebruik 
van Office365 binnen onze school volgen zich snel op. We zijn dan ook op zoek naar een 
applicatiebeheerder die het Team Digitalisering komt versterken.  
  
Hier word jij enthousiast van 
In je dagelijkse werkzaamheden ben je bezig met de inrichting en het beheer van 
verschillende applicaties. Hierbij valt te denken aan Jamf, de ELO (Peppels) Office365, 
Microsoft Teams en Apple Schoolmanager. Je zorgt ervoor dat zowel leerlingen als 
collega’s terecht kunnen in de verschillende applicaties. Je vindt het een uitdaging om 
problemen op te lossen en te onderzoeken hoe op een functionele manier gebruik 
gemaakt kan worden van de verschillende applicaties. De vertaalslag tussen de applicatie 
en het didactisch werkveld is dan ook geen probleem.  
  
Deze kennis en vaardigheden heb je 

• Kennis en expertise van ICT in het onderwijs, Azure, Sharepoint, Microsoft 365, 
iOS/MacOS, of je hebt het enthousiasme om dit te leren; 

• Een MBO/HBO werk- en denkniveau; 
• Een relevante ICT-opleiding en werkervaring binnen het onderwijs is een pré; 
• Het kunnen inrichten en beheren van verschillende applicaties zoals Jamf, ASM, 

Peppels en Office365; 
• Analytische vaardigheden om gegevens uit Office365 of Jamf te halen en om te 

zetten naar een verbeterplan. 
  

En wat nog meer belangrijk is 
• De capaciteiten om planmatig te werken, flexibiliteit en een groot 

aanpassingsvermogen; 
• De motivatie om ontwikkelingen op het vakgebied te volgen en te gebruiken in 

het werkveld; 
• De vaardigheid in het begeleiden van collega’s en leerlingen; 
• Een energieke collega die bereid is te werken in een innoverende omgeving en bij 

te dragen aan de verdere ontwikkeling van digitalisering op het Maurick College; 
• Zelfsturend en initiatiefrijk, kan makkelijk contacten leggen dan wel netwerken. 

 



Wij bieden jou 
• een prettige, collegiale en uitdagende werkomgeving waar op basis van 

vertrouwen wordt gewerkt; 
• een bruisende school die altijd in ontwikkeling is; 
• volop ruimte voor creativiteit en initiatieven; 
• een nieuwe functie waaraan je zelf verder de invulling kunt/moet geven; 
• aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform de filosofie van de school; 
• waardering in schaal 7 (max. € 3.033,- bij 1,0 fte) 

 
Het betreft hier een regulier tijdelijke aanstelling. Bij gebleken geschiktheid wordt de 
aanstelling na een jaar omgezet naar onbepaalde tijd. 
 
Uw brief en CV kunt u richten aan onze rector, de heer dr. B.J.L. van den Anker, Postbus 
2040, 5260 CA Vught. U kunt uitsluitend online solliciteren (www.omo.nl). Voor meer 
informatie over de functie en de procedure kunt u terecht bij de heer P. Vleer, ambtelijk 
secretaris van de directie via p.vleer@maurickcollege.nl. Uw reactie dient uiterlijk 16 
januari 2022 in ons bezit te zijn. 
 
 
 
 
 
 


