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Waardering  
Salarisschaal 11 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Informatieverwerking en Studentenadministratie  

Verantwoording: aan Hoofd Informatieverwerking 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De infra coördinator 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. 
 
De infra coördinator verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:  
 
1. Zorgdragen voor de structurele continuïteit van het Scalda infrastructuurplatform; 
2. Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van (ICT)infrastructuurbeleid en verstrekken van 

adviezen;  
3. Functionele aansturing subteam infrastructuur;  
4. Coördineren van projectmatige veranderingen.   

 
 
Resultaatgebieden  
1. De infra coördinator draagt zorg voor de structurele continuïteit van het Scalda 
infrastructuurplatform. 
  
 Activiteiten:   

- coördineert de invoering, het onderhoud en het technisch beheer van systemen, 
netwerken, portalen en applicaties voor het totale Scalda-informatieplatform; 

- coördineert de werkzaamheden (al dan niet in projectteams) met betrekking tot 
informatiebehoefte, informatieanalyse, functioneel en technisch ontwerp en 
systeemprogrammering; 

- draagt zorg voor de structurele beschikbaarheid, capaciteit en performance van 
het totale Scalda-infraplatform; 

- onderhoudt frequent constructief contact met leveranciers op tactisch niveau over 
de service performance van dienstverlening;  

- onderhoudt frequent contact met de Scalda contractmanager voor afstemming 
van nieuw op te stellen leverancierscontracten en voor afstemming van 
bestaande leveranciersperformance in relatie tot contractuele afspraken; 

- onderhoudt intensief contact met de support-coördinator indien zich significante 
verstoringen voordoen op het Scalda infrastructuurplatform die structurele 
oplossingen vereisen; 

- mobiliseert specialisten binnen het Infra-subteam en bij dienstenleveranciers om 
structurele oplossingen te bedenken en uit te werken; 



- escaleert naar zowel Hoofd IV en/of naar de contractmanager en/of naar externe 
dienstleveranciers indien dit noodzakelijk is. 

 
2. De infra coördinator voert werkzaamheden uit aangaande de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van het (ICT) infrastructuurbeleid en verstrekt adviezen 
 
  Activiteiten:  

- levert een bijdrage aan het door het hoofd IV op te stellen meerjarenbeleidsplan 
voor de informatieverwerking en adviseert deze hierover;  

- is verantwoordelijk voor de advisering van directe collega's en management in 
algemene zin op het gebied van ICT-infrastructuur; 

- stelt een jaarplan op voor de ICT-infrastructuur; 
- doet voorstellen voor project-, jaar- en meerjarenbegrotingen voor ICT-

infrastructuur;  
- monitort regelgeving op ICT infra-gebied; 
- evalueert beleid en doet suggesties voor bijstellingen.  
- adviseert en initieert efficiency- en effectiviteit verbeterende maatregelen c.q. 

diensten en geeft consequenties, oplossingen en alternatieven aan;  
- volgt ontwikkelingen en adviseert over toepassingsmogelijkheden van ICT Infra 

voorzieningen; 
- adviseert het hoofd IV bij het overwegen van contractering van dienstverlening 

van IT-dienstverleners en het aanschaffen van lokaal noodzakelijke apparatuur en 
programmatuur 

- inventariseert en analyseert ervaringen in het gebruik en functioneren van ICT 
Infra voorzieningen. 

 
3. De infra coördinator verzorgt de functionele aansturing van het subteam infrastructuur met 
uitzondering van Infra- en Security architect. 
 
  Activiteiten:  

- draagt zorg voor een passende kwantitatieve en kwalitatieve structurele 
werkverdeling binnen het team infrastructuur, met behoud van de nodige 
zelfsturing van medewerkers; 

- stuurt collega’s functioneel aan op resultaatverantwoordelijkheid (end-to-end); 
- coacht, traint en ondersteunt teamleden op inhoudelijk gebied; 
- signaleert structurele suboptimale situaties met betrekking tot aansturing en legt 

deze voor aan het hoofd informatieverwerking.  
 
4. De infra coördinator coördineert projectmatige veranderingen. 
 
  Activiteiten:  

- adviseert over ontwikkelings- en implementatieprojecten voor ICT; 
- initieert projectmatige veranderingen en pleegt afstemming met stakeholders wie 

projectleiding op zich neemt (interne projectenbureau of een externe partij);  
- stuurt projectleiders aan in de uitvoering; 
- neemt regierol voor complexe uitbestedingstrajecten en -relaties met (Cloud)-

leveranciers.  
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- De infra coördinator legt verantwoording af aan het hoofd informatieverwerking 
over de bruikbaarheid van de werkzaamheden op het vlak van: 

a. het zorgdragen voor de structurele continuïteit van het Scalda 
infrastructuurplatform; 



b. het verantwoorden van het uitvoeren van werkzaamheden aangaande de 
voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het (ICT) 
infrastructuurbeleid en verstrekken van adviezen; 

c. de functionele aansturing van het subteam infrastructuur en  
d. het coördineren van projectmatige veranderingen. 

- De infra coördinator werkt binnen de wet- en regelgeving, specifiek geformuleerde 
beleidslijnen van het informatieverwerkingsbeleid/-plan en de binnen de afdeling 
informatieverwerking gemaakte werkafspraken;  

- De infra coördinator beslist bij/over  
a. het coördineren van de invoering, het onderhoud en het technisch beheer 

van systemen, netwerken, portalen en applicaties voor het totale Scalda-
informatieplatform;  

b. het leveren van een bijdrage aan het door het hoofd IV op te stellen 
meerjarenbeleidsplan voor de informatieverwerking en deze hierover 
adviseren; 

c. het zorgdragen van een passende kwantitatieve en kwalitatieve structurele 
werkverdeling binnen het team infrastructuur, met behoud van de nodige 
zelfsturing van medewerkers; 

d. het adviseren over ontwikkelings- en implementatieprojecten voor ICT. 
 

Kennis en vaardigheden 

- gespecialiseerde theoretische en praktische kennis van netwerksystemen, apparatuur en 
programmatuur en de koppelingsmogelijkheden daartussen, inclusief de nieuwste 
ontwikkelingen op dat gebied; 

- kennis van en inzicht in de organisatie, werkwijze en procedures van Scalda; 
- sturende, organiserende en communicatieve (mondeling en schriftelijk) vaardigheden; 
- kennis en vaardigheden in toepassing en optimalisatie van ITIL processen; 
- kennis van Cloud-platformen en het aansturen van leveranciers daarvan; 
- kennis van het Microsoft-gebruikersplatform;   
- kennis van Scalda’s (Cloud)-applicaties; 
- adviesvaardigheden; 
- communicatieve vaardigheden; 
- coördinerende vaardigheden; 
- vaardigheden in het opzetten en inrichten van digitale kennisbanken en aanverwante 

hulpmiddelen; 
- vaardigheid in het methodisch en accuraat werken; 
- vaardigheid in het inhoudelijk aansturen van professionals;  
- HBO-ICT+ 
 
Contacten 

- met interne klanten om binnen de afgesproken SLA/DVO systematiek af te stemmen en 
overleg te voeren om problemen op te lossen; 

- met het hoofd IV en medewerkers van het team informatieverwerking en het subteam 
infra   over de ontwikkelingen op het gebied het (ICT) infrastructuurbeleid en projecten om 
te adviseren en tot (beleids)afstemming te komen; 

- met medewerkers van het team infra  over vragen en problemen om tot afspraken te 
komen en hen te adviseren; 

- met leveranciers om de service performance van dienstverlening af te stemmen; 
- met applicatiespecialisten voor inhoudelijke afstemming. 


