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Waardering  
Salarisschaal 10  
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Informatievoorziening en Studentenadministratie  

Verantwoording: aan Hoofd Informatievoorziening 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De informatie-adviseur werkt ten 
behoeve van de dienst informatievoorziening en studentenadministratie. De afdeling 
informatievoorziening 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. 
 
De informatie-adviseur verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:  
 
1. Beleidsmatig adviseren;   
2. Uitvoeren vraagarticulatie, vraaganalyse en vraagvalidatie;  
3. Verzorgen vraagbundeling en standaardisatie;  
4. Verzorgen matchmaking vraag en aanbod;  
5. Verzorgen vraagrealisatie; 
6. Initiëren van contractering.  
 
Resultaatgebieden  
 

1.   De informatie-adviseur adviseert beleidsmatig 
 
Activiteiten: 
- adviseert op het toevertrouwde domein de stakeholders over de 

informatiebehoefte, de aan de orde zijnde ICT-vraagstukken en de bestaande 
informatievoorziening, signaleert knelpunten, adviseert over aanpassingen c.q. 
verbeteringen en zorgt voor draagvlak voor het advies; 

- levert bijdragen aan het informatieplan; 
- adviseert gevraagd en ongevraagd interne klanten en andere stakeholders over                             

oplossingen en mogelijkheden binnen het toevertrouwde informatiedomein; 
 

2.   De informatie-adviseur voert de vraagarticulatie, vraaganalyse en vraagvalidatie uit. 
 
  Activiteiten: 

- inventariseert en analyseert de informatiebehoefte binnen het toegewezen 

domein;   



- vertaalt binnen het toegewezen domein de klantwensen in informatiserings- en 
automatiseringsplannen en geeft de financiële, organisatorische, personele en 
materiële consequenties aan van voorgenomen ontwikkelingsprojecten;  

- onderhoudt een permanente dialoog met de interne klant over 
informatievoorzieningswensen en -eisen vanuit het respectievelijk domein binnen 
Scalda ontvangt vraagverzoeken dan wel ondersteunt de interne klant bij het 
articuleren van zijn wensen en eisen op het gebied van informatievoorziening;  

- analyseert en valideert de klantvraag;  
- werkt functionele specificaties en informatiebehoeften uit indien de vraagvalidatie 

daar aanleiding toe geeft;  
- vertaalt specificaties en informatiebehoeften naar een conceptuele aanpak en 

stemt deze ter validatie af met de informatie-architect op grond waarvan deze een 
proces- en/of informatie- en/of security-ontwerp maakt; 

- stelt een programma van eisen op in het geval van gevalideerde vraag naar 
vernieuwing van applicaties.   

   
 3.   De informatie-adviseur verzorgt vraagbundeling en standaardisatie. 
 
  Activiteiten:  

- bundelt vergelijkbare vraagstellingen binnen de verschillende geledingen van de 
Scalda-organisatie en gaat op zoek naar gestandaardiseerde uniforme 
oplossingen voor gelijksoortige wensen; 

- presenteert gestandaardiseerde oplossingen aan de interne belanghebbenden en 
zoekt naar organisatiebreed draagvlak.  

 
4. De informatie-adviseur verzorgt matchmaking van vraag naar en aanbod van oplossingen. 
 
  Activiteiten:  

- zoekt naar aansluiting tussen de gevalideerde (en evt. gestandaardiseerde) vraag 
zoals verwoord in een programma van eisen en wensen met reeds bestaande 
marktoplossingen;  

- stemt af met contractmanager voor het opstarten van een dienst- en/of 
leveranciersselectie; 

- begeleidt (functioneel) inhoudelijk het traject van dienst- en/of leveranciersselectie 
- vertaalt functionele eisen en wensen in passende contractmodaliteiten. 

 
5. De informatie-adviseur begeleidt de vraagrealisatie. 
 
  Activiteiten: 

- levert bijdragen aan het opstellen van automatiseringsplannen; 
- effectueert de vraagrealisatie door het initiëren van een technisch 

implementatieproject uit te voeren door een interne Scalda-projectleider of een 
externe projectleider; 

- begeleidt de gebruikersimplementatie door hiervoor een passend veranderplan op 
te stellen en uit te voeren in nauwe samenspraak met de gebruikers. 

 
6. De Informatie-adviseur initieert contractering. 
 

Activiteiten: 
- initieert leveranciers- en/of dienstcontractering door het betrekken van de 

daarvoor verantwoordelijke contractmanager. 



 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- de informatie-adviseur legt verantwoording af aan het hoofd informatievoorziening over de 

kwaliteit van verstrekte beleidsadviezen, de uitgevoerde vraagarticulatie, vraaganalyse en 
vraagvalidatie, de verzorging van vraagbundeling en standaardisatie, de verzorging van 
matchmaking, de begeleiding van de vraagrealisatie en de initiëren van contractering.                                    

- de informatie-adviseur werkt binnen samenhangende richtlijnen, procedures, specifiek 
geformuleerde beleidslijnen van het vastgesteld (meerjaren) informatievoorzieningsbeleid; 

- de informatie-adviseur beslist bij/over  
o het adviseren op het toevertrouwde domein van de stakeholders over de 

informatiebehoefte, de aan de orde zijnde ICT-vraagstukken en de bestaande 
informatievoorziening, signaleren van knelpunten en adviseren over 
aanpassingen c.q. verbeteringen; 

o het inventariseren en analyseren van de informatiebehoefte binnen het 
toegewezen domein; 

o het bundelen van vergelijkbare vraagstellingen en het zoeken naar 
gestandaardiseerde uniforme oplossingen; 

o het vertalen van functionele eisen en wensen in passende 
contractmodaliteiten; 

o het effectueren van de vraagrealisatie door het doen uitvoeren van een 
technisch implementatieproject en het begeleiden van 
gebruikersimplementatie via een zelf op te stellen en uit te voeren 
veranderplan; 

o het initiëren van leveranciers- en of dienstcontractering door het betrekken 
van de daarvoor verantwoordelijke contractmanager.  

 
Kennis en vaardigheden 
- Theoretische en praktische kennis van proces- en informatie-architecturen binnen Scalda; 
- Kennis van en inzicht in de voor het eigen werkgebied relevante beleidsaspecten van de 

onderwijsinstelling en verbanden met andere relevante werkterreinen; 
- Kennis van de organisatie, werkwijze, bedrijfsprocessen en procedures van Scalda; 
- Theoretische en praktische kennis van organisatiekunde en ontwikkeling en beheer van 

informatiesystemen; 
- Kennis van de besturende, primaire (onderwijsgerelateerde) en ondersteunende 

bedrijfsprocessen van Scalda; 
- Kennis van het verrichten van informatieanalyse en het opstellen van een programma van 

eisen en wensen; 
- Kennis van en ervaring met het selecteren en implementeren van nieuwe software-

oplossingen; 
- Kennis van nieuwe ontwikkelingen in het eigen vakgebied en binnen de sector van het 

(MBO)onderwijs; 
- Inzicht in de organisatorische verhoudingen; 

- Adviesvaardigheden; 
- Communicatieve vaardigheden (mondelinge en schriftelijk); 
- Analytische vaardigheden 
- HBO-niveau. 

 
  



Contacten 
- Met gebruikers en beheerders over gebruik, toepassing, instructie van 

informatievoorzieningen en om af te stemmen over te hanteren werkwijzen bij te leveren 
diensten, overleg te voeren over knelpunten om zo tot oplossingen te komen bij 
voortgangsproblemen; 

- Met de functioneel beheerders over de toepassing van informatievoorzieningen in het 
onderwijs om af te stemmen; 

- met externe leveranciers over mogelijke toepassing van informatievoorzieningen, 
onderhoud en storingen hieraan binnen de bandbreedte van afgesloten leveranciers- en 
serviceovereenkomsten. 
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