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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 portaal- en interfaces specialist 
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 portaal- en interfaces specialist verricht werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
 
1. Adviseren en leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van webportalen en 

webapplicaties; 
2. Zorg dragen voor de structurele continuïteit van webportalen en interfaces;  
3. Opmaken requirements-analyses;  
4. Leiden van projecten en/of uitvoeren van projectwerkzaamheden.  

 
Resultaatgebieden  
1. De portaal- en interfaces specialist adviseert en levert een bijdrage aan de 
(beleids)ontwikkeling van webportalen en webapplicaties. 
 
  Activiteiten: 

- verricht onderzoek ten behoeve van te ontwikkelen webportalen en 
webapplicaties (functioneel en technisch), levert alternatieven en 
oplossingsrichtingen op basis van inhoudelijke analyses en adviseert het hoofd IV 
over de gewenste beleidsaccenten (informatiebehoefte) en relevante oplossingen; 

- ondersteunt de inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van 
besluitvorming;  

- stelt algemene richtlijnen en randvoorwaarden op waar intranet- en 
internetportaal-applicaties en interfaces aan moeten voldoen; 

- initieert de uitbesteding in het kader van de ontwikkeling van webportalen en 
webapplicaties; 

- coördineert de werkzaamheden van externe leveranciers bij de ontwikkeling van 
webportalen en webapplicaties en het beheer ervan. 

 
  



2. De portaal- en interfaces specialist draagt zorg voor de structurele continuïteit van 
webportalen en interfaces. 
 
  Activiteiten:  

- monitort op tactisch niveau de structurele performance van portalen en interfaces 
en stemt structurele verbeteracties af met infra & security-architect en informatie- 
& security-architect; 

- regisseert de oplossing van geconstateerde significante en/of structurele 
incidenten in samenspraak met 1e  lijns support en externe partijen;  

- regisseert het functionele applicatiebeheer dat elders is belegd; 
- bewaakt de kwaliteit van extern geleverde diensten. 

 
3. De portaal- en interfaces specialist maakt requirement-analyses. 
  
 Activiteiten:   

- werkt specificaties en informatiebehoeften uit in het kader van portaal-
functionaliteit en de daarbij noodzakelijke interfaces;  

- stelt programma’s van eisen op, initieert functionele en technische ontwerpen in 
nauwe afstemming met infra & security-architect en informatie- & security-
architect;  

- selecteert en regisseert in samenspraak met ter zake verantwoordelijke collega's 
aanpassingen binnen bestaande applicaties/interfaces dan wel het realiseren van 
nieuwe applicaties/interfaces.  
 

4. De portaal- en interfaces specialist leidt projecten en/of voert projectwerkzaamheden uit. 
 
  Activiteiten:  

- treedt op als projectleider van (veranderings)projecten op het gebied van 
webportalen en webapplicaties (functioneel en technisch) en geeft leiding aan 
projecten waarvan de uitvoering is uitbesteed; 

- begeleidt inhoudelijk en zorgvuldig implementatie- en/of verandertrajecten met 
betrekking tot portaalfunctionaliteit en de bijbehorende interfaces; 

- intervenieert tijdig bij zich voordoende implementatie-issues en zorgt voor de 
oplossing ervan. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- de portaal- en interfaces specialist legt verantwoording af aan het hoofd 
informatievoorziening over de kwaliteit van:  

• het adviseren en leveren van een bijdrage aan de (beleids)ontwikkeling 
van webportalen en webapplicaties; 

• het zorg dragen voor de structurele continuïteit van webportalen en 
interfaces; 

• het opmaken van requirements-analyses,  

• het leiden van projecten en/of uitvoeren van projectwerkzaamheden. 
- de portaal- en interfaces specialist werkt binnen samenhangende richtlijnen, 

procedures, specifiek geformuleerde beleidslijnen van het vastgesteld (meerjaren) 
informatievoorziening sbeleid, werkprocedures en instructies.  

- de portaal- en interfaces specialist beslist bij/over:  

• het verrichten van onderzoek ten behoeve van te ontwikkelen webportalen 
en webapplicaties (functioneel en technisch), leveren alternatieven en 
oplossingsrichtingen op basis van inhoudelijke analyses en adviseren over 
de gewenste beleidsaccenten (informatiebehoefte) en relevante 
oplossingen; 



• het tactisch monitoren van de structurele performance van portalen en 
interfaces en stemt structurele verbeteracties af met infra & security-
architect en informatie- & security-architect 

• het uitwerken van specificaties en informatiebehoeften in het kader van 
portaal-functionaliteit en de daarbij noodzakelijke interfaces,  

• het optreden als projectleider van (veranderings)projecten op het gebied 
van webportalen en webapplicaties (functioneel en technisch) en geeft 
leiding aan projecten die zijn uitbesteed. 

 
Kennis en vaardigheden 
- theoretische en praktische kennis van netwerksystemen, apparatuur en programmatuur en 

de koppelingsmogelijkheden daartussen, inclusief de nieuwste ontwikkelingen op dat 
gebied; 

- kennis van en ervaring met webportaaltechnologie en –functionaliteit; 
- kennis van en ervaring met technische web- en database-interfaces;  
- kennis van Cloud-platformen en de connectietechnieken daarvan; 
- kennis van het Microsoft-platform;   
- kennis van Scalda’s (Cloud)-applicaties; 
- basis niveau Prince II; 
- inzicht in de organisatorische verhoudingen; 

- adviesvaardigheden; 
- communicatieve vaardigheden; 
- vaardigheid in het methodisch en accuraat werken; 
- HBO-ICT met relevante certificering op het gebied van portaal- en interface technologie en 

–methodieken. 
 
Contacten 
- met infra & security-architect en informatie- & security-architect om bij 

technisch/inhoudelijke vraagstukken af te stemmen over te hanteren werkwijzen; 
- met hoofd informatievoorziening om te overleggen en af te stemmen over 

beleidsaccenten; 
- met applicatiespecialisten om af te stemmen over autorisaties en distributie van 

applicaties; 
- met interne klanten om binnen de afgesproken SLA/DVO systematiek te komen tot 

oplossingen; 
- met support coördinator en skilled supportmedewerkers om af te stemmen over de 

kwaliteit en voortgang van werkzaamheden. 
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