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Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Informatievoorziening en 

Studentenadministratie 
 
- Verantwoording: aan Hoofd Studentenadministratie 

 
Het hoofd lokale studentenadministratie werkt ten behoeve van de Dienst 
Informatievoorziening en Studentenadministratie. De afdeling Studentenadministratie 
draagt zorg voor de juiste, volledige en tijdige registratie van studentengegevens en de 
informatievoorziening van oriënteren tot en met nazorg voor alle opleidingen van Scalda. 
 
Het hoofd lokale studentenadministratie verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen 
een aantal resultaatgebieden:  
1. Leidinggeven aan de lokale studentenadministratie; 
2. Uitvoering van de studentenadministratie op locatie; 
3. Coördinatie van de servicebalie(s) op locatie. 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1. 
Het hoofd lokale studentenadministratie geeft leiding aan de administratief medewerkers 
en medewerkers servicebalie op locatie. 
 
Activiteiten: 
- Stelt de planning op, bewaakt deze en geeft prioriteiten aan; 
- Draagt zorg voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden; 
- Begeleidt medewerkers bij hun werkzaamheden; 
- Draagt hierbij zorg voor een optimale personeelsbezetting; 
- Draagt zorg voor een adequate overlegstructuur; 
- Begeleidt medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling; 
- Bewaakt de kwaliteit van de medewerkers en het zorgdragen voor verdere 

professionalisering van de medewerkers; 
- Voert personeelsmanagement uit (functionerings- loopbaan- en 

beoordelingsgesprekken). 
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2. Resultaatgebied 2. 
Het hoofd lokale studentenadministratie is belast met de uitvoering van de 
studentenadministratie op locatie. 
 
Activiteiten: 
- Coördineert de werkzaamheden en organiseert de dienstverlening van de 

medewerkers van de studentenadministratie op locatie afgestemd op de behoeften 
en mogelijkheden van klanten en organisatie; 

- Bewaakt de dienstverlening, klantgerichtheid, accuratesse en snelheid binnen de 
administratieve organisatie; 

- Instrueert (nieuwe) medewerkers ten aanzien van de regels en procedures en de in 
gebruik zijnde ICT- en communicatievoorzieningen; 

- Signaleert aan de hand van de bijgehouden administratie regelmatig voorkomende 
klachten, opdrachten en vragen van klanten en organisatie en adviseert het hoofd 
studentenadministratie ten aanzien van oplossingsrichtingen voor knelpunten in de 
uitvoering van de werkzaamheden, dan wel de dienstverlening; 

- Stemt de activiteiten af op de onderwijsontwikkelingen binnen de opleidingen; 
- Bewaakt het interne rendement van het team en neemt zo nodig maatregelen ter 

verbetering; 
- Levert de overeengekomen managementinformatie aan het hoofd 

studentenadministratie; 
- Voert mede administratieve werkzaamheden uit. 
 
3. Resultaatgebied 3. 
Het hoofd lokale studentenadministratie coördineert de werkzaamheden van de 
servicebalie(s) op locatie. 
 
Activiteiten: 
- Coördineert de werkzaamheden en organiseert de dienstverlening van de 

medewerkers van de servicebalies op locatie conform vastgestelde procedures en 
werkwijzen; 

- Bewaakt de voortgang, klantgerichtheid, accuratesse en snelheid, waarmee 
bezoekers/medewerkers geholpen worden; 

- Instrueert (nieuwe) medewerkers van de servicebalie ten aanzien van de regels en 
procedures en de in gebruik zijnde apparatuur en programmatuur; 

- Signaleert aan de hand van de bijgehouden administratie regelmatig voorkomende 
klachten, opdrachten en vragen van bezoekers/medewerkers en adviseert het hoofd 
studentenadministratie ten aanzien van oplossingsrichtingen voor knelpunten in de 
afspraken en voorschriften voor de uitvoering van de baliewerkzaamheden, dan wel 
de dienstverlening; 

- Stemt de activiteiten van de servicebalie af op de onderwijsontwikkelingen binnen de 
opleidingen in samenspraak met het hoofd studentenadministratie; 

- Bewaakt het interne rendement van de servicebalies en neemt zo nodig maatregelen 
ter verbetering; 

- Voert mede baliewerkzaamheden uit. 
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Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- Het hoofd lokale studentenadministratie legt verantwoording af aan het hoofd 

studentenadministratie over de kwaliteit van de werkzaamheden en de 
dienstverlening van de medewerkers; 

- Het hoofd lokale studentenadministratie werkt binnen het kader van werkafspraken en 
voorschriften; 

- Het hoofd lokale studentenadministratie neemt beslissingen bij/over het coördineren 
van de werkzaamheden en het organiseren van de dienstverlening van de 
studentenadministratie en de servicebalies op locatie, het adviseren van het hoofd 
studentenadministratie t.a.v. oplossingsrichtingen voor knelpunten in de uitvoering 
van de studentenadministratie en de baliewerkzaamheden, dan wel de 
dienstverlening, het beoordelen van vragen, klachten en problemen en het doen van 
aanbevelingen voor oplossingen. 

 
Kennis en vaardigheden 
- Theoretische, praktisch gerichte kennis van de organisatie, de beleidsterreinen, 

werkwijze en procedures van Scalda; 
- Theoretische, praktisch gerichte kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van 

bekostiging en studentenadministratie en de toepassingen daarvan; 
- Theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied; 
- Kennis van informatie met betrekking tot de opleidingen binnen de  

onderwijsinstelling en de diensten die worden verleend; 
- Kennis van de werking van en vaardigheid met ICT- en communicatiefaciliteiten; 
- Vaardigheid in het klantgericht relaties onderhouden; 
- Vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers; 
- Vaardigheid in het leidinggeven aan en coördineren van de werkzaamheden van de 

medewerkers; 
- Werk- en denkniveau: MBO 4 / HBO. 
 
Contacten 
- Met het hoofd studentenadministratie aangaande afstemming van de werkprocessen 

en de dienstverlening; 
- Met management en medewerkers in het onderwijs over afstemming en kwaliteit van 

de werkprocessen en de dienstverlening; 
- Met bezoekers/medewerkers om hen door te woord te staan en informatie te  

verstrekken of door te verwijzen naar de juiste afdeling/persoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


