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Datum   : 31 maart 2018 

Functiebeschrijving  : Functioneel Applicatie-Specialist  
Vastgesteld besluit BMT : 26-6-2018 
 

 
Waardering  
Salarisschaal 9 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Informatievoorziening en Studentenadministratie  

Verantwoording: aan Hoofd Informatievoorziening 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De functioneel applicatie-specialist 
bedrijfsapplicaties werkt ten behoeve van de dienst informatievoorziening en 
studentenadministratie. Het team 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 functioneel applicatie-specialist verricht werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
 
1. Functioneel onderhouden en optimaliseren van bedrijfsapplicaties;  
2. Leveren van ondersteuning en het doen van aanbevelingen; 
 
Resultaatgebieden  
1. De functioneel applicatie-specialist onderhoudt en optimaliseert bedrijfsapplicaties. 
 
  Activiteiten: 

- onderhoudt en optimaliseert op functioneel gebied bedrijfsapplicaties als 
Configuratiemanagement, Kantoorautomatisering, Identity Management, Single 
Sign-on en Monitoring; 

- formuleert in overleg met gebruikers eisen en wensen, verzamelt specifieke 
informatie waaraan de programmatuur moet voldoen en stelt de functionele 
configuratie op, rekening houdend met financiële en organisatorische 
consequenties;  

- zorgt voor het initieel installeren en periodiek testen van programmatuur om de 
correcte werking te borgen; 

- bewaakt de applicatie-performance, onderzoekt problemen met het functioneren 
van de applicaties en onderneemt actie bij optredende problemen; 

- ontwerpt nieuwe concepten en draagt oplossingen aan ter verbetering van de 
bestaande programmatuur; adviseert het hoofd informatievoorziening en de 
infracoördinator over gewenste aanpassingen in de configuratie van 
programmatuur; 

- neemt benodigde beveiligingsmaatregelen conform vastgesteld beleid of op 
instigatie van de informatie- en security-architect; 

- documenteert en administreert relevante technische gegevens. 



 
2. De functioneel applicatie-specialist levert ondersteuning en doet aanbevelingen 
 
  Activiteiten:   

- beoordeelt periodiek de gebruikerstevredenheid over de dienstverlening, stelt 
rapportages en conclusies op; 

- beoordeelt de haalbaarheid van veranderende ICT-wensen van de gebruiker, 
signaleert knelpunten in de dienstverlening;  

- doet verbetervoorstellen met betrekking tot het toegewezen applicatieportfolio en 
verstrekt aanbevelingen bij aanschaf/vervanging van bedrijfsapplicaties, over 
keuze van leveranciers en over uitgebrachte offertes, waarbij rekening moet 
worden gehouden met technische, organisatorische en financiële 
randvoorwaarden; 

- verzorgt periodiek kennis- en informatieoverdracht; 
- adviseert collega’s en gebruikers en fungeert als 2e lijns support voor vragen en 

issues met betrekking tot het toegewezen applicatie-portfolio; 
- escaleert, indien oplossing in 2e lijn niet mogelijk is, naar 3e lijns support 

(leveranciers) voor oplossing van het probleem; 
- zorgt voor adequate opvolging en terugkoppeling van incident- en/of 

probleemoplossing naar 1e lijns support of gebruiker; 
- stelt voorschriften en procedures op inzake de beveiliging van gegevens; 
- neemt deel aan projectgroepen ter realisatie van projecten 

 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De functioneel applicatie-specialist legt hiërarchisch verantwoording af aan het hoofd 

informatievoorziening en functioneel aan de infra coördinator over de kwaliteit van de 
uitgevoerde werkzaamheden aangaande: 
 het functioneel onderhouden en optimaliseren van bedrijfsapplicaties;  
 het leveren van ondersteuning en het doen van aanbevelingen; 

- De functioneel applicatie-specialist bedrijfsapplicaties werkt binnen samenhangende 
richtlijnen, procedures, specifiek geformuleerde beleidslijnen van het vastgestelde ICT-
infra en IV-beleid; 

- De functioneel applicatie-specialist neemt beslissingen bij/over:  
 het op functioneel gebied onderhouden en beheren van bedrijfsapplicaties; 

het doen van verbetervoorstellen met betrekking tot het toegewezen applicatieportfolio en 
verstrekken van aanbevelingen bij aanschaf/vervanging van bedrijfsapplicaties, over 
keuze van leveranciers en over uitgebrachte offertes, waarbij rekening moet worden 
gehouden met technische, organisatorische en financiële randvoorwaarden; 
 

Kennis en vaardigheden 
- theoretische en praktische kennis van informatievoorziening en ervaring met 

applicatiebeheer en bijbehorende programmatuur; 
- kennis en ervaring m.b.t. de organisatie en haar ontwikkelingen; 
- kennis van de primaire (onderwijs gerelateerde) en ondersteunende bedrijfsprocessen; 
- kennis van en ervaring met functioneel applicatiebeheer; 

- vaardigheden op het gebied van methodisch en accuraat werken en projectmatig werken; 
- vaardig in het zelfstandig en in teamverband werken; 
- vaardigheid in het beoordelen van wensen/eisen ten aanzien van het gebruik van 

applicaties; 
- communicatieve vaardigheden; 
- opleidingsniveau MBO-ICT+. 



 
Contacten 
- Met medewerkers van onderwijsclusters en diensten over het gebruik van 

bedrijfsapplicaties en over wensen/eisen en verwachtingen om knelpunten op te lossen 
en om af te stemmen over te hanteren werkwijzen bij te leveren diensten; Met hoofd en 
medewerkers van het team informatievoorziening om de uit te voeren activiteiten 
wederzijds op elkaar af te stemmen. 

- Met leveranciers van systemen en externe dienstverleners, in samenspraak met het 
hoofd informatievoorziening, om afspraken te maken ten aanzien van levering en voor 
een ongestoorde voortgang van de eigen werkzaamheden. 
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