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FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

 
Datum   : 27-03-2018 

Functiebeschrijving  : Medewerker onderwijslogistiek en roosterzaken 
Vastgesteld besluit BMT : 29 mei 2018 
 

 
Waardering  
Salarisschaal 8 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Onderwijscluster 
 
- Verantwoording: aan de Directeur  

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De medewerker onderwijslogistiek en 
roosterzaken werkt ten behoeve van een onderwijscluster en voert de werkzaamheden uit 
binnen het door de directie aangegeven strategische (onderwijs)kader. 
 
De medewerker onderwijslogistiek en roosterzaken verricht in het bijzonder werkzaamheden 
binnen een aantal resultaatgebieden: 
- Beheersmatige, logistiek-administratieve en organisatorische clusterbrede 

ondersteuning; 
- genereren van informatie ten behoeve van onderwijslogistieke processen, kwaliteitszorg 

en verantwoording; 
- opstellen en publiceren van roosters, bijhouden roosterwijzigingen; 
- uitvoeren van de rol van key-user voor het onderwijslogistieke systeem.  
 
Resultaatgebieden 
 
1. Resultaatgebied 1. 
Beheersmatige, logistiek-administratieve en organisatorische clusterbrede ondersteuning. 
 
Activiteiten: 
- Levert clusterbrede ondersteuning betreffende organisatorische en administratieve zaken 

t.b.v. het onderwijslogistieke proces; 
- ondersteunt de directeur en teamleiders bij het maken van de meerjarenplanning en 

jaarplanning in het onderwijslogistieke systeem; 
- ondersteunt de directeur en teamleiders bij de formatieplanning en inzetplanning;  
- synchroniseert de administratieve, onderwijslogistieke en studentenvolgsystemen. 

 
2. Resultaatgebied 2. 
Genereren van informatie ten behoeve van onderwijslogistieke processen, kwaliteitszorg en 
verantwoording.  
 
Activiteiten: 
- Genereert informatie ten behoeve van de onderwijsplanning; 
- genereert informatie ten behoeve van de kwaliteitszorgsystemen; 
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- genereert informatie ten behoeve van interne en externe (inspectie) verantwoording; 
- genereert informatie voor het examineringsproces.  
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3. Resultaatgebied 3.  
Opstellen en publiceren van roosters, bijhouden roosterwijzigingen.  
 
Activiteiten: 
- Maakt op basis van de jaarplanning en wensen van diverse partijen het (concept) rooster; 
- publiceert roosters via de daarvoor ingerichte kanalen; 
- verwerkt op dagelijkse basis alle roosterwijzigingen; 
- signaleert knelpunten, geeft alternatieven en consequenties aan; 
- verstrekt relevante roosterinformatie aan alle betrokkenen; 
- stelt roosters/planningen op voor specifieke activiteiten zoals, excursies e.d.; 
- stelt op verzoek overzichten op uit de plannings- en roosteradministratie.  
 
4. Resultaatgebied 4. 
Uitvoeren van de rol van key-user voor het onderwijslogistieke systeem.  
 
Activiteiten: 
De key-user: 
- Is de vraagbaak voor collega’s binnen het eigen cluster (en heeft hiervoor kennis hoe de 

applicatie te gebruiken); 
- is het eerste aanspreekpunt voor het oplossen van problemen met het gebruik van de 

applicatie binnen het eigen cluster; 
- raadpleegt de helpdesk van de leverancier van de applicatie voor het beantwoorden van 

de vraag of het oplossen van een probleem; 
- indien de vraag of het probleem niet zelf kan worden opgelost, dan melden van de vraag 

of het probleem bij functioneel beheer; 
- verzorgt in samenwerking en overleg met functioneel beheer de functionele inrichting van 

de applicatie; 
- coördineert c.q. voert controlerende taken uit conform de vastgestelde procesbeschrijving 

onderwijslogistiek; 
- levert input voor programma van eisen / functionele specificaties bij uitbreidingen, 

aanpassingen of vervanging van de applicatie; 
- voert acceptatietesten uit van (nieuwe releases van) applicaties. Dit in samenwerking en 

overleg met functioneel beheer en andere key-users, waarbij taken in overleg kunnen 
worden verdeeld; 

- begeleidt bij de invoering van (nieuwe releases van) applicaties in de organisatie. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 
- De medewerker onderwijslogistiek en roosterzaken legt verantwoording af aan de 

directeur over genoemde resultaatgebieden en activiteiten;  
- de medewerker onderwijslogistiek en roosterzaken werkt binnen samenhangende 

richtlijnen vanuit het door de directie aangegeven strategische (onderwijs)kader; 
- de medewerker onderwijslogistiek en roosterzaken geeft gevraagd en ongevraagd advies 

over het onderwijslogistieke proces;  
- de medewerker onderwijslogistiek en roosterzaken is verantwoordelijk voor het 

roosteren, waaronder het vertalen van de wensen van diverse partijen in het 
(concept)jaarrooster, het aanbrengen van wijzigingen bij onverwachte situaties, het 
signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen hiervoor.  
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Kennis en vaardigheden 
 
- algemene theoretische en praktisch gerichte kennis van de administratieve en logistieke 

processen en van de werking van de programmatuur die wordt gebruikt bij het opzetten 
van planningen en roosters; 

- kennis op het gebied van onderwijsvernieuwing en voor deze functie relevante wet- en 
regelgeving;  

- kennis van de organisatie, werkwijzen en procedures binnen Scalda; 
- communicatieve en organisatorische vaardigheden; 
- vaardig in planmatig denken en werken, procedures op tijdplanning en kwaliteit kunnen 

aansturen; 
- vaardig in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen   

wensen van de organisatie en die van de medewerkers en andere betrokkenen; 
- vaardig in het opstellen van roosters, planningen, schema’s en overzichten; 
- vaardig in het ondersteunen en begeleiden van medewerkers in het onderwijslogistieke 

proces; 
- vaardig in het omgaan met (geautomatiseerde) registratiesystemen; 
- beschikken over een MBO4+ werk- en denkniveau. 
 
Contacten 
- Met de directeur over de inhoud en kwaliteit van de eigen werkzaamheden; 
- met collega’s binnen het cluster over de inhoud en afstemming van de binnen het 

onderwijsproces uit te voeren werkzaamheden; 
- met de directeur om knelpunten op te lossen in de definitieve roostering; 
- met de proceseigenaar onderwijslogistiek, de collega’s medewerkers onderwijslogistiek 

en roosterzaken en collega’s van diensten over de uitvoering en afstemming van de 
werkzaamheden; 

- met onderwijsgevend personeel over (concept)roosterindeling om knelpunten te 
bespreken, te overleggen en tot afstemming te komen; 

- met externen rondom de planning van ruimtes; 
- met de leverancier in het kader van de rol van key-user.  
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