
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Datum   : 29 januari 2015 
Functiebeschrijving  : Senior Applicatiebeheerder 
Vastgesteld besluit CvB : definitief 
 
 
Waardering  
Salarisschaal 10 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst STAD 
 
- Verantwoording: aan manager dienst STAD 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De senior applicatiebeheerder 
werkt ten behoeve van de dienst die de onderwijsorganisatie faciliteert met lokale service 
units (servicebalies en lokale administratieve diensten), informatiediensten (het web) en 
registratiediensten t.b.v. bekostiging (DUO) en relevante administratieve vastleggingen 
t.a.v. de studieloopbaan van de student.  
 
De senior applicatiebeheerder verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een 
aantal resultaatgebieden:  
1. Informatievoorziening en inrichting geautomatiseerd studenten-informatie-     

 systeem; 
2. Het leveren van beleidsbijdragen; 
3. Inrichten  bekostigingssystematiek; 
4. Functioneel applicatiebeheer geautomatiseerd studenten informatiesysteem; 
5. Advisering en ondersteuning aan klanten en gebruikers van het geautomatiseerd  

 studenteninformatiesysteem; 
6. Managementinformatie en rapportage 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
De senior applicatiebeheerder zorgt voor informatievoorziening en inrichting van het 
geautomatiseerd studenteninformatiesysteem. 
 
Activiteiten: 
Brengt op basis van aangeleverde gegevens en de wettelijke bepalingen de 
informatievoorziening, de informatiestromen en informatiebehoeften in beeld (o.a. t.b.v 
BRON, inspectie, accountant). 
Ondersteunt bij het opstellen van procesbeschrijvingen en beschrijvingen van de 
gegevensverzamelingen. 
Stelt in overleg met Informatie Management het functioneel systeemontwerp (inclusief de 
databasestructuur) op en onderhoudt deze.  
Vertaalt de operationele eisen en wensen naar applicatie-eisen en ICT infrastructuur. 
Beoordeelt, bereid voor en voert uit en test aanpassingen in het geautomatiseerd 
studenten informatiesysteem en verricht de evaluatie.  
Stelt de systeemdocumentatie samen en onderhoudt deze.  



 2 

Beheert en onderhoudt de autorisaties in het kader van de gegevensbeveiliging en ziet 
op de naleving daarvan. 
 

2. Resultaatgebied 2 
Het leveren van een beleidsbijdragen. 
 
Activiteiten: 
De senior applicatiebeheerder levert beleidsbijdragen op het gebied van 
inrichtingsvoorstellen voor het geautomatiseerd studenten informatiesysteem en de 
inrichting hiervan naar aanpalende systemen,  
Levert beleidsbijdragen aan inrichting bekostigingsadministratie irt inschrijvingen en 
uitschrijvingen studenten 
Levert beleidsbijdragen aan implementatie van wet- en regelgeving t.a.v. 
studentenadministratie 
 
3. Resultaatgebied 3 
De senior applicatiebeheerder richt het systeem in t.b.v. de bekostigingsadministratie en 
verantwoordingsinformatie en draagt zorg voor/aansturing van tijdige en volledige 
bekostigingsgegevens 
 
Activiteiten: 
Richt het studenteninformatiesysteem in en onderhoudt de organisatie- en 
onderwijsstructuren t.b.v. juiste oplevering informatie t.b.v. de bekostigingsadministratie  
(referentietelling, bekostigingstelling en beleidstelling) en de verantwoordings-
administratie. 
 Is verantwoordelijk voor de monitoring en controle werkzaamheden t.b.v. de bekostiging.  
Ondersteunt de organisatie door het genereren van diverse (controle-) rapportages t.b.v. 
relevante externe informatievragers, de toepassing van wet- en regelgeving, de 
gegevensuitwisseling en alle noodzakelijke activiteiten op het gebied van ICT-
toepassingen t.b.v. de verantwoordingsadministratie. 
Monitort en controleert de juiste uitvoering van bekostigingsgerelateerde administratieve 
processen, zoals verantwoordingsinformatie 
Doet voorstellen tot procesverbetering m.b.t. de bekostigingsadministratie en de 
verantwoordingsinformatie. 
 
4. Resultaatgebied 4 
De senior applicatiebeheerder voert het functioneel applicatiebeheer van het 
geautomatiseerd studenteninformatiesysteem uit. 
 
Activiteiten: 
Participeert als projectmedewerker binnen organisatie-brede projecten m.b.t. 
studentenadministratie. 
Zorgt voor de implementatie en uitvoering van activiteiten in projecten m.b.t. het 
geautomatiseerd studenteninformatiesysteem en de hieraan verbonden 
gegevensuitwisselingen. 
Beoordeelt de integriteit van de bestanden en voert correcties uit. Ondersteunt de 
organisatie door het genereren van diverse controlerapportages. 
Verstrekt management- en procesinformatie en adviseert over evt. consequenties.  
Beoordeelt verzoeken tot (maatwerk) rapportages op de technische, organisatorische en 
financiële randvoorwaarden en het bouwen daarvan.  
Stelt (deel) begrotingen ten behoeve van de applicatie en eventueel voorkomende 
projecten en verantwoordingsinformatie op. 
 
5. Resultaatgebied 5 
De senior applicatiebeheerder adviseert en biedt ondersteuning aan klanten en 
gebruikers van het geautomatiseerd studenteninformatiesysteem. 
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Activiteiten: 
Adviseert  en informeert  inzake (nieuwe) mogelijkheden en gebruik van het 
geautomatiseerd studenteninformatiesysteem.  
Instrueert en geeft voorlichting over het gebruik en de toepassingsmogelijkheden en 
bevordert het optimale gebruik van het geautomatiseerd studenteninformatie-systeem  
Houdt het handboek het geautomatiseerd studenten informatiesysteem up to  
date. Zorgt voor uniforme processen, procedures en handleidingen. Maakt en 
onderhoudt (controle) rapportages. Adviseert de studentenadministratie t.a.v. 
studentgegevens en de centrale oplevering van bekostigingsgegevens. Adviseert en 
ondersteunt gebruikers ten aanzien van het geautomatiseerd studenteninformatie-
systeem. 
Adviseert de manager van de dienst over de inrichting van het systeem in relatie tot o.a. 
bekostiging en alle overige student-gerelateerde administratieve processen. 
 
6. Resultaatgebied 6 
Managementinformatie en rapportage 
 
Verzorgt periodieke managementinformatie t.a.v. relevante bekostigingsprocessen en 
studentgegevens, bouwt rapportages (operationele- en procesrapportages) t.a.v. de 
relevante administratieve processen. 
Adviseert de manager van de dienst en relevante stakeholders over inzet van 
rapportages t.a.v. procesbewaking en managementinformatie. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De senior applicatiebeheerder legt verantwoording af aan de manager STAD over de 

kwaliteit van het geautomatiseerd studenten informatiesysteem, het operationeel en 
functioneel beheer van het geautomatiseerd studenten informatiesysteem en de 
kwaliteit van de ondersteuning van de studentenadministratie; 

- De senior applicatiebeheerder werkt binnen de kaders van vastgestelde beleidslijnen 
van de studentenadministratie en technisch, financiële en organisatorische kaders 
van het geautomatiseerd studenten informatiesysteem; 

-    De senior applicatiebeheerder neemt beslissingen bij/over het op basis van 
aangeleverde gegevens en de wettelijke bepalingen van de informatievoorziening, de 
informatiestromen en informatiebehoeften in beeld brengen in relatie tot het 
geautomatiseerd studenten informatiesysteem, het ontwikkelen en  opstellen van het 
functioneel systeemontwerp (inclusief de databasestructuur) en het onderhouden 
ervan, het adviseren t.a.v. nieuwe mogelijkheden van het geautomatiseerd 
studentenadministratiesysteem en het inrichten en onderhouden van de organisatie- 
en onderwijsstructuren. 

- Aansturing (functioneel) van de applicatiebeheerders 
- Draagt zorg voor adequate werkverdeling van senior applicatiebeheerders en  
 applicatiebeheerders 

 
Kennis en vaardigheden 
- theoretische en praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van het  

geautomatiseerd studenteninformatiesysteem, de database, informatie-architectuur 
en rapportagetools; 

- kennis van relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder m.b.t. bekostiging en 
verantwoording; 

- inzicht in de relatie tussen bedrijfsprocessen, financiële, technische en  
organisatorische randvoorwaarden, gebruikerswensen en vaardigheid om daarover  
te adviseren; 

- inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling, kennis van de opleidingen en de 
organisatie van Scalda en inzicht in de informatiebehoeften van de medewerkers;  
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- vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden (instrueren) aan (van) 
gebruikers; 

- vaardigheid in het gebruik van het geautomatiseerd studenteninformatie-systeem, en 
in het onderkennen van de aard van regelmatig voorkomende storingen. 

- werk- en denkniveau: HBO+ werk- en denkniveau. 
-   
Contacten 
-  met het management om wensen inzake administratieve processen, 

maatwerkrapportages en bekostigingsgegevens met elkaar af te stemmen; 
-  met landelijke gebruikersgroepen van het geautomatiseerd studenten  

informatiesysteem om kennis uit te wisselen; 
-  met de hoofden binnen de dienst om de dienstverlening, uitwisseling en 

samenwerking op de diverse onderdelen af te stemmen. 
-  met gebruikers om hun wensen t.a.v. te ontwikkelen applicaties en de problemen  
  daarbij ontstaan op te lossen; 
-  met systeemontwikkelaars en informatie- en procesanalisten om informatie te  

verkrijgen over het opstellen van een functioneel ontwerp; 
-  met leveranciers en consultants over het onderhoud  en het functioneel gebruik van  

de database om problemen op te lossen; 
-  contacten met applicatiebeheerders en overige gebruikers ten aanzien van 

gegevensuitwisselingen en koppelingen van systemen. 
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