
 

 

  
 
 

De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur (RKCS) is een cultureel en maatschappelijk betrokken organisatie 
die onderwijs biedt aan om en nabij 17.000 leerlingen verdeeld over 49 scholen. Bij het RKCS zijn ruim 1.200 
medewerkers werkzaam die zich elke dag gepassioneerd inzetten om goed onderwijs te bieden aan onze 
leerlingen.  
 

Het RKCS is per direct op zoek naar een   
 

Systeemontwikkelaar/ Programmeur 
 

 
Als systeemontwikkelaar bent u verantwoordelijk voor het ontwerpen en onderhouden van een 
informatiesysteem. Dit betekent dat u in staat bent om te programmeren. U draagt zorg voor het testen 
van het systeem en het herstellen van eventuele fouten (bugs). U kunt gemakkelijk een 
gebruikersaanwijzing voor gebruikers maken waarin uitleg geboden wordt over en omgang met het 
systeem. U heeft een nauwe samenwerking met de scholen, de systeemontwikkelaars en de ICT-
coördinatoren. U denkt mee over het zo goed en efficiënt mogelijk opzetten van systemen zodat de 
eindgebruikers over een nuttige en duurzame toepassing kunnen beschikken. Uw bevindingen rapporteert 
u aan uw leidinggevende.  
 
Functie-eisen 
U beschikt over een afgeronde ICT- opleiding op HBO – niveau. U heeft ervaring met het ontwikkelen en 
testen van software. U heeft aantoonbare ervaring met PHP 7, SQL (MySQL). Ervaring met Javascript, jQuery 
en Ajax is een pre. U bent zelfstandig en nauwkeurig en u beheerst de Nederlandse en Papiamentse taal in 
woord en geschrift. U bent analytisch sterk en u kunt in processen denken. U bent een teamspeler, 
stressbestendig en initiatiefrijk. U kunt een gezamenlijke vastgestelde visie vertalen naar een schoolsituatie. 
U bent Rooms Katholiek en bereid uit overtuiging het Rooms Katholiek Onderwijs te dienen. 
 
 
Wij bieden 
Het RKCS biedt een uitdagende functie waarin u met gedreven mensen werkt in een cultureel en 
maatschappelijk betrokken organisatie. U krijgt de kans om ervaring op te doen binnen een hecht en 
gemotiveerd team.  De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met uw ervarings- en 
opleidingsniveau. Daarnaast bieden wij goede opleidingsmogelijkheden, ondersteuning en begeleiding.  
 
Geïnteresseerd? 
Wij ontvangen uw sollicitatiebrief en CV graag zo spoedig mogelijk per e-mail via werving@rkcs.org. 
Nadere informatie kunt u opvragen bij de HR-Manager mevrouw S. Kwas via telefoonnummer 005999 
4652212. 
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