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Waardering  
Salarisschaal 4 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Deelnemersregistratie en -begeleiding 
 
- Verantwoording: aan Hoofd lokale service units 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda dat ontstaat door de fusie tussen 
ROC Westerschelde en ROC Zeeland per 01-01-2012.  
De medewerker servicebalie werkt ten behoeve van de dienst die de  
onderwijsorganisatie faciliteert met frontoffice diensten (servicebalies als vraagbaak voor 
deelnemers), informatiediensten (het web) en registratiediensten (t.b.v. DUO en de 
studievoortgang).  
 
De medewerker servicebalie verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
-        Baliewerkzaamheden 
-  Informatieverstrekking 
- Administratieve/secretariële werkzaamheden 
 
Resultaatgebieden 
 
1. Resultaatgebied 1 
De medewerker servicebalie voert baliewerkzaamheden uit. 
 
Activiteiten: 
Staat bezoekers/medewerkers (direct of telefonisch) op professionele en functionele 
wijze te woord aan de servicebalie, verstrekt informatie, verwijst (verbindt) 
bezoekers/medewerkers met specifieke vragen door naar de juiste afdeling en de juiste 
persoon. Noteert klachten, opdrachten en vragen m.b.t. dienstverlening binnen de 
instelling en verstrekt informatie over duur en werkwijze bij de afhandeling van klachten 
of te leveren diensten. Zorgt voor de doorgeleiding van binnengekomen vragen, klachten 
en opdrachten aan de juiste afdeling en de  juiste persoon. Behandelt binnengekomen 
post, email en faxen, verzorgt uitgaande post, email en faxen; bedient telefoon en 
andere apparatuur. 
 
 
2. Resultaatgebied 2 
De medewerker servicebalie verstrekt informatie 
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Activiteiten: 
Verstrekken van mondelinge, dan wel schriftelijke informatie aan belangstellenden.  
Beantwoordt vragen en legt regelingen en procedures betreffende de deelnemers uit en 
beoordeelt vragen en geleid vragen door naar deskundigen binnen de organisatie. 
 
3. Resultaatgebied 3 
De medewerker servicebalie voert administratieve en secretariële werkzaamheden uit. 
 
Activiteiten:  
Voert diverse administratieve en secretariële werkzaamheden uit, houdt een 
administratie bij van alle binnen gekomen klachten, opdrachten en vragen. Brengt 
mutaties aan in gegevens, verwerkt gegevens en draait overzichten uit, typt 
(standaard)brieven en beheert standaardformulieren.  
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De medewerker servicebalie legt verantwoording af aan het hoofd lokale service units 

over de klantgerichtheid, accuratesse en snelheid waarmee de werkzaamheden 
worden uitgevoerd; 

- De medewerker servicebalie werkt binnen de kaders van duidelijk vastgestelde en 
vastgelegde voorschriften; 

- De medewerker servicebalie neemt beslissingen bij/over het te woord staan en 
beantwoorden van vragen van bezoekers/medewerkers aan de servicebalie, het 
beoordelen van vragen en vervolgens wel of niet doorverwijzen van 
bezoekers/medewerkers en het aanbrengen van mutaties, verwerken van gegevens 
en uitdraaien van overzichten. 
 

Kennis en vaardigheden 
- administratief-technische kennis van de werking van de ICT- en 

communicatiefaciliteiten en van de geldende procedures en regels; 
- administratief-technische kennis van algemene informatie met betrekking tot de 

onderwijsinstelling, over de opleidingen van de onderwijsinstelling en de 
medewerkers (docenten, management, etc.) die er werkzaam zijn (geldt alleen 
binnen de clusters) en de afdelingen en de diensten (geldt alleen voor 
hoofdvestiging) die per afdeling worden verleend; 

- inzicht in de interne organisatie van de onderwijsinstelling; 
- vaardigheid in het werken met standaardcomputerprogramma’s en in het accuraat  
  bedienen van de ICT- en communicatievoorzieningen; 
- vaardigheid in het klantgericht en accuraat afhandelen van emailberichten; 
- vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers; 
- werk- en denkniveau: MBO 3/4. 

 
Contacten 
- met bezoekers/medewerkers door hen te woord te staan, informatie te  
  verstrekken of door te verwijzen naar de juiste dienst/persoon;  
- met medewerkers van de verschillende colleges en diensten om klachten,  
  opdrachten en vragen door te geven.  
 
 
 
 
 
 


