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Waardering  
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Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Informatieverwerking en Studentenadministratie  

Verantwoording: aan Directeur Informatieverwerking en Studentenadministratie  
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. Het hoofd informatieverwerking werkt 
ten behoeve van de dienst informatieverwerking en studentenadministratie. De afdeling 
informatieverwerking draagt zorg voor een optimale informatie- en ICT-dienstverlening en 
levert daarbij een bijdrage aan het realiseren van de op elkaar afgestemde ambities van de 
organisatie. 
 
Het hoofd informatieverwerking verricht werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
 
1. Ontwikkelen en actualiseren (meerjaren) informatieverwerkingsstrategie; 
2. Operationaliseren informatieverwerkingsstrategie;  
3. Verrichten van stake-holdermanagement en kwaliteitsborging;  
4. Leidinggeven;  
5. Ontwikkelen van organisatie en personeel;  
6. Genereren van beleidsadvies.  
 
Resultaatgebieden  
1. Het hoofd informatieverwerking draagt zorg voor het ontwikkelen en actualiseren van de 
informatieverwerkingsstrategie. 
 
  Activiteiten: 

- bereidt voor, ontwikkelt en actualiseert de Scalda-brede (meerjaren) 
informatieverwerkingsstrategie en -beleid en projectenportfolio (programma), in 
samenhang met de Scalda onderwijs- en bedrijfsvoeringsstrategie; 

- geeft financiële, organisatorische, personele en materiele consequenties aan van 
het informatieverwerkingsbeleid en het meerjaren informatieverwerkingsplan. 
 

2. Het hoofd informatieverwerking draagt zorg voor het operationaliseren van de 
informatieverwerkingsstrategie. 
 
 Activiteiten:   

- vertaalt strategie naar complexe/multidisciplinaire afdelingsoverstijgende en/of 
clusteroverstijgende programma’s en projecten; 

- vertaalt strategie naar een tactisch jaarplan per discipline en per medewerker in 
samenwerking met stakeholders;  

- vervult de rol van programma-manager voor complexe/multidisciplinaire 
afdelingsoverstijgende en/of clusteroverstijgende programma’s; 



- coördineert projectuitvoering door interne of externe partijen; 
- toetst de performance van de uitvoering van het jaarplan op periodieke basis en 

verstrekt hierover feedback aan de stakeholders.  
 

 
3. Het hoofd informatieverwerking draagt zorg voor het verrichten van stake-
holdermanagement en kwaliteitsborging 
 
  Activiteiten:  

- stelt zich als afdelingsverantwoordelijke sensitief op naar andere 
organisatieonderdelen; 

- zoekt en borgt constructieve samenwerkingsrelaties met zowel oog voor de 
belangen van de eigen afdeling als die van andere; 

- bevraagt periodiek stakeholders naar hun eisen en wensen en de bijdrage van de 
eigen afdeling hierin; 

- voert periodieke reviews en audits uit op de kwaliteit van programma’s en 
projecten. 

 
4. Het hoofd informatieverwerking geeft leiding aan de afdeling informatieverwerking. 
 
  Activiteiten:  

- stelt een periodieke uitvoeringsplanning op op basis van prioriteiten en bewaakt 
deze; 

- draagt zorg voor verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden;  
- draagt zorg voor optimale personeelsbezetting; 
- draagt zorg voor adequate overlegstructuur; 
- voert personeelsmanagement uit (functionerings-, loopbaan- en 

beoordelingsgesprekken); 
- begeleidt medewerkers op coachende wijze met hun werkzaamheden.  

 
5. Het hoofd informatieverwerking draagt zorg voor het ontwikkelen van de afdeling 
informatieverwerking, zowel op organisatorisch als op personeelsgebied. 
 
  Activiteiten: 

- stelt in samenspraak met betrokkenen een meerjarige roadmap op voor de 
ontwikkeling van de afdeling en de medewerkers; 

- concretiseert roadmap per periode naar wenselijke en haalbare resultaatgerichte 
doelen en uitvoeringsplannen; 

- begeleidt op inspirerende en motiverende wijze medewerkers bij hun persoonlijke 
ontwikkeling; 

- bewaakt de performance van de afdeling en de medewerkers en draagt zorg voor 
verdere professionalisering. 

  
6. Het hoofd informatieverwerking genereert (beleids)advies.  
 
  Activiteiten: 

- laat analyses uitvoeren ten behoeve van formulering van (meerjaren) 
informatieverwerkingsbeleid; 

- maakt een begrijpelijk synthese van diverse deelvoorstellen en draagt bij aan een 
samenhangend geheel; 

- presenteert en verdedigt informatieverwerkingsbeleidsvoorstellen in overleggen 
met management en andere stakeholders; 

- ondersteunt en adviseert opdrachtgevers mede, in navolging en/of ter 
ondersteuning van informatie-adviseurs, bij gewenste veranderingen gericht op 



het helder krijgen van de informatievraag en het matchen met het (interne en 
externe) IV-aanbod; 

- volgt en adopteert waar zinvol en/of noodzakelijk interne en externe 
ontwikkelingen die voor de ontwikkeling van de informatievoorziening van Scalda 
van belang zijn. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- Het hoofd informatieverwerking werkt binnen het door de directeur 
informatieverwerking en studentenadministratie aangegeven strategische kader 
en binnen strategische beleidslijnen en procedures;  

- Het hoofd informatieverwerking legt verantwoording af aan de directeur 
informatieverwerking en studentenadministratie over de bruikbaarheid van de 
resultaten aangaande het ontwikkelen en actualiseren van de 
informatieverwerkingsstrategie en het genereren van beleidsadvies, alsmede de 
kwaliteit van de werkzaamheden aangaande het operationaliseren van de 
informatieverwerkingsstrategie,het verrichten van stakeholdermanagement, het 
leiding geven aan en het zorgdragen voor de ontwikkeling van het team 
informatieverwerking;Het hoofd informatieverwerking legt daarnaast als adviseur 
verantwoording af aan de opdrachtgever over de bruikbaarheid en kwaliteit van 
adviezen; 

- Het hoofd informatieverwerking neemt beslissingen over/bij het voorbereiden, 
ontwikkelen en  actualiseren van Scalda-breed (meerjaren) 
informatieverwerkingsstrategie en -beleid en projectenportfolio, het vertalen van 
de (meerjaren) informatieverwerkingsstrategie naar clusteroverstijgende 
programma’s en projecten, het zoeken naar en borgen van constructieve 
samenwerkingsrelaties, het opstellen van een periodieke uitvoeringsplanning op 
basis van prioriteiten en het bewaken daarvan, het opstellen van een meerjarige 
roadmap voor de ontwikkeling van de afdeling en de medewerkers, het laten 
uitvoeren van analyses ten behoeve van formulering van (meerjaren) 
informatieverwerkingsbeleid; dit alles rekening houdend met financiële, 
organisatorische, personele, juridische en materiële consequenties.  

 
Kennis en vaardigheden 

- Brede theoretische kennis van algemene ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van 
onderwijsorganisaties; 

- Brede theoretische kennis van en inzicht in alle relevante beleidsaspecten van de 
onderwijsinstelling en verbanden met andere relevante werkterreinen; 

- Brede kennis van en vaardig in programma- en projectmanagement;  
- Brede kennis van de organisatie, alsmede de werkwijze en procedures binnen Scalda; 
- Kennis van en ervaring met de inhoudelijke domeinen informatie- security en infra-

architectuur, portalen en interfaces, BI-systemen en Cloud-platformen en de daarbij 
behorende uitbestedingsarrangementen; 

- Vaardigheid in het op basis van uiteenlopende informatie opstellen van  
beleidsvoorstellen en -plannen; 

- Vaardigheden in en ervaring met het aansturen van professionals en het inspireren en 
mobiliseren van medewerkers; 

- Vaardig in het opstellen van strategie- en uitvoeringsplannen voor informatieverwerking; 
- Vaardig in het omgaan met diverse stakeholders en uiteenlopende belangen; 
- Vaardig in het onderhouden van relevante regionale en nationale netwerken; 
- Vaardig in het gebruik van MS Officeapplicaties (uitstekend gebruik van Excel); 
- Werk- en denkniveau: academisch (in een voor de functie relevante richting). 
 



Contacten 

- met management en medewerkers van de dienst informatieverwerking en 
studentenadministratie om de activiteiten van het team informatieverwerking af te 
stemmen met de overige activiteiten van de dienst;  

- met medewerkers van het team informatieverwerking bij beleidswijzigingen met 
tegengestelde belangen om tot afspraken te komen en bij vragen of problemen om hen te 
adviseren; 

- met het CvB om te adviseren over beleidsinvulling; 
- met CvB en directeuren om af te stemmen, overleg te voeren om problemen op te lossen 

en tot afspraken te komen ten aanzien van opdrachten op het gebied van 
informatieverwerking; 

- met externe dienstverleners om af te stemmen en toezicht te houden op uitbestede 
(onderdelen van) informatieverwerkingsprojecten; 

- met leveranciers over afstemming, onderhandeling over contractafspraken, meer- en 
minderwerk en management van contracten en leveranciersprestaties; 

- met materiedeskundigen om tot een optimale werking van het team informatieverwerking 
te komen; 

- met vakgenoten over (nieuwe) ontwikkelingen op het vakgebied om tot afstemming te 
komen.  


