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Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Informatievoorziening en 

Studentenadministratie 
 
- Verantwoording: aan Directeur Informatievoorziening en Studentenadministratie   

 
Het Hoofd Studentenadministratie werkt ten behoeve van de Dienst 
Informatievoorziening en Studentenadministratie. De afdeling Studentenadministratie 
draagt zorg voor de juiste, volledige en tijdige registratie van studentengegevens en de 
informatievoorziening van oriënteren tot en met nazorg voor alle opleidingen van Scalda. 
 
Het Hoofd Studentenadministratie verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een 
aantal resultaatgebieden:  
1. Leidinggeven aan de afdeling Studentenadministratie; 
2. Adviseren over en ontwikkelen van het uit te voeren (meerjaren) beleid voor het 

registreren, beheren en bewaren van studentgegevens; 
3. Inrichten en uitvoeren van de Studentenadministratie, inclusief begeleiding, 

advisering en ondersteuning van het management van onderwijsclusters m.b.t. 
administratieve inrichting en registratie van studenten; 

4. Bewaken van de naleving en optimalisatie van bekostigingsrelevante processen en 
oplevering van bekostigingsrelevante informatie; 

5. Verzorgen en aanleveren van managementinformatie. 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1. 
Het Hoofd Studentenadministratie geeft leiding aan de afdeling. 
 
Activiteiten: 
- Stuurt de Hoofden lokale studentenadministraties en de medewerkers van het team 

Beheer Control en Ondersteuning aan; 
- Stelt een jaarplan op voor de afdeling Studentenadministratie en voert het uit; 
- Stelt de jaarplanning op, bewaakt deze en geeft prioriteiten aan, anticipeert op 

piekmomenten; 
- Draagt hierbij zorg voor een optimale personeelsbezetting per lokatie; 
- Bewaakt de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden; 
- Draagt zorg voor een optimale samenwerking binnen de afdeling en met de 

opleidingen; 
- Stimuleert, begeleidt, leidt op en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en 

verdere professionalisering van alle medewerkers; 
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- Draagt zorg voor een adequate overlegstructuur; 
- Voert personeelsmanagement uit (functionerings- loopbaan- en 

beoordelingsgesprekken). 
 
2. Resultaatgebied 2. 
Adviseren over en ontwikkelen van het uit te voeren (meerjaren) beleid voor het 
registreren, beheren en bewaren van studentgegevens. 
 
Activiteiten: 
- Volgt relevante landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in het onderwijs en wet- en 

regelgeving; 
- Ondersteunt de Directeur Informatievoorziening en Studentenadministratie bij het 

voorbereiden van en adviseren over operationeel, tactisch en strategisch beleid t.a.v. 
de studentenregistratie, bekostiging, privacywet- en regelgeving en 
managementinformatie; 

- Draagt bij aan het meerjarenbeleid m.b.t. de ontwikkeling van de 
studentenadministratie en bekostiging als gevolg van het meerjarenbeleid van het 
onderwijs en de ontwikkeling van wet- en regelgeving; 

- Implementeert, coördineert, bewaakt en evalueert het uit te voeren beleid; 
- Neemt deel aan interne en externe werkgroepen gericht op het verder ontwikkelen 

van het beleid. 
 
3. Resultaatgebied 3. 
Inrichten en uitvoeren van de Studentenadministratie, inclusief begeleiding, advisering 
en ondersteuning van het management van onderwijsclusters m.b.t. administratieve 
inrichting en registratie van studenten. 
 
Activiteiten: 
- Draagt zorg voor een effectieve en adequate, alsmede juiste, volledige en tijdige 

registratie van studentgegevens in het geautomatiseerde 
studentenadministratiesysteem en voor effectieve en adequate, alsmede juiste, 
volledige en tijdige informatieverstrekking; 

- Draagt zorg voor een effectieve en adequate inrichting en uitvoering van de 
administratieve organisatie en processen; 

- Coördineert de werkzaamheden over de lokaties; 
- Bewaakt de dienstverlening, klantgerichtheid, accuratesse en productiviteit van de 

Studentenadministratie; 
- Signaleert regelmatig voorkomende klachten, vragen en knelpunten en draagt zorg 

voor het oplossen c.q. beantwoorden ervan; 
- Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het lijnmanagement; 
- Adviseert de onderwijsclusters bij de administratieve inrichting en registratie van 

opleidingen; 
- Stemt de activiteiten af op de onderwijsontwikkelingen binnen de opleidingen.  
 
4. Resultaatgebied 4. 
Het Hoofd Studentenadministratie is verantwoordelijk voor een adequate naleving van de 
bekostigingsrelevante processen en adequate oplevering van bekostigingsrelevante 
informatie. 
 
Activiteiten: 
- Ziet toe op een effectieve en adequate, alsmede juiste naleving en uitvoering van 

processen en besluiten, zowel bij de opleidingen als binnen de 
Studentenadministratie; 
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- Draagt bij en adviseert om te komen tot optimalisering van werkprocessen; 
- Coördineert de centrale studententelling en ziet toe op tijdigheid, juistheid en  

volledigheid van de studentendossiers;  
- Bewaakt de uitwisseling van studentengegevens met DUO t.b.v. de bekostiging van 

het onderwijs; 
- Stemt de tijdige afwikkeling van de administratieve processen af met het 

clustermanagement; 
- Signaleert afwijkingen en ontwikkelingen op het gebied van beleid en uitvoering van 

processen van de Studentenadministratie. 
 
5. Resultaatgebied 5. 
Het Hoofd Studentenadministratie is verantwoordelijk voor het verzorgen en aanleveren 
van managementinformatie. 
 
Activiteiten: 
- Ziet toe op een effectieve en adequate, alsmede juiste, volledige en tijdige 

aanlevering van periodiek relevante managementinformatie; 
- Voorziet het management gevraagd en ongevraagd van managementinformatie en 

bijbehorende adviezen. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- Het Hoofd studentenadministratie legt verantwoording af aan de Directeur 

Informatievoorziening en Studentenadministratie over de kwaliteit en de effectiviteit/ 
bruikbaarheid van de werkzaamheden en de dienstverlening van de medewerkers; 

- Het Hoofd Studentenadministratie werkt binnen het kader van het privacyreglement, 
relevante delen van de wet- en regelgeving en richtlijnen van onder andere OCW, 
DUO en de specifieke beleidslijnen van Scalda ten aanzien van studentzaken;  

- Het Hoofd Studentenadministratie neemt beslissingen bij/over het coördineren van de 
werkzaamheden en het organiseren van de dienstverlening van de 
Studentenadministratie, het adviseren van de Directeur Informatievoorziening en 
Studentenadministratie t.a.v. oplossingsrichtingen voor knelpunten in de 
dienstverlening en uitvoering van de werkzaamheden, het beoordelen van vragen en 
problemen m.b.t. procedures en samenwerking met klanten/organisatie met als 
gevolg advisering t.a.v. verbetering van de werkwijze en procedures. 

 
Kennis en vaardigheden 
- Brede en/of specialistische kennis van de diverse onderdelen van het vakgebied; 
- Kennis van de organisatie, de beleidsterreinen, werkwijze en procedures van Scalda; 
- Kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van bekostiging en 

deelnemersadministratie en de toepassingen daarvan; 
- Kennis van de werking van en vaardigheid met ICT- en communicatiefaciliteiten; 
- Vaardigheid in het klantgericht relaties onderhouden; 
- Vaardigheid in het opstellen van beleidsvoorstellen en –plannen; 
- Vaardigheid in rendementsbewaking en het opstellen van managementrapportages; 
- Vaardigheid in het leidinggeven aan en coördineren van de werkzaamheden van de 

medewerkers; 
- Kennis van en ervaring met relevante technologische ontwikkelingen in het domein 

studentenadministratie; 
- Vaardigheid in het coachen van groepen en individuen; 
- Sociale vaardigheden zoals motiveren, stimuleren, corrigeren, conflicthantering en 

overbruggen van tegenstellingen en communicatieve vaardigheden (mondeling en 
schriftelijk), actief luisteren, vragen stellen en confronteren; 

- Werk- en denkniveau: HBO/WO. 
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Contacten 
- Met de Directeur Informatievoorziening en Studentenadministratie aangaande 

afstemming van de administratieve processen en dienstverlening; 
- Met de Hoofden van de lokale studentenadministraties aangaande aanpassingen, 

overleg en afspraken t.a.v. de dienstverlening, werkprocessen en uitvoering; 
- Met het management en andere betrokkenen binnen het onderwijs om informatie-

uitwisseling inzake administratieve processen van de Studentenadministratie; 
- Met Interne Controle en de instellingsaccountant over administratieve organisatie van 

de Studentenadministratie en bekostiging; 
- Met klanten en organisatie over proces van oriënteren tot en met nazorg en om de 

belangen van de dienst/van Scalda te behartigen of te verdedigen; 
- Met leveranciers en contractmanagers van onderwijsinformatiesystemen over 

afstemming, contractafspraken en leveranciersprestaties en om de belangen van de 
dienst/van Scalda te behartigen of te verdedigen; 

- Met externen (personen en instanties) over ontwikkelingen m.b.t. de 
Studentenadministratie en bekostiging en om de belangen van de dienst/van Scalda 
te behartigen of te verdedigen. 


