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Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Informatieverwerking en Studentenadministratie  

Verantwoording: aan Hoofd Informatieverwerking   
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De infra- en security architect werkt 
ten behoeve van de dienst informatieverwerking en studentenadministratie. Het team 
informatieverwerking 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 infra- en security architect verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:  
 
1. Formuleren van het infra- en technische securitybeleid en adviseren; 
2. Inventariseren en actualiseren van de infra- en technische security-architectuur; 
3. Uitvoeren infrastructuur- en security-governance;  
4. Analyseren van technische infrastructuren en de security-aspecten daarvan.  
 
Resultaatgebieden  
1. De infra- en security architect is verantwoordelijk voor en adviseert over en formuleert 
infra- en (technisch) security beleid. 
  Activiteiten: 

- vertaalt beleidsuitgangspunten van Scalda en technische ontwikkelingen naar 
adviesproducten op het gebied van infra- en technische security-architectuur en 
adviseert leidinggevenden hierover; 

- verricht onderzoek en ontwikkelt beleidsvoorstellen en -adviezen op het gebied 
van infra- en technische security-architectuur op basis van een inhoudelijke 
analyse van de huidige en gewenste situatie ten behoeve van het beleidsproces, 
levert alternatieven, oplossingsrichtingen en adviesproducten; 

- levert, in samenspraak met de informatie- en security architect, een bijdrage aan 
het overkoepelende architectuur- en securitybeleid;  

- stemt infra- en security beleidsvoorstellen af op algemeen geformuleerde 
beleidslijnen van de organisatie; 

- levert gevraagd en ongevraagd directe collega's en management van advies op 
het gebied van infra- en security architectuur;  

- neemt deel aan interne en externe werkgroepen gericht op het verder ontwikkelen 
van het infra- en securitybeleid;  

 
  



2. De infra- en security architect draagt zorg voor het inventariseren en actualiseren van de  
infra- en security-architectuur. 
  Activiteiten: 

- stelt op en beheert (technische) security-architecturen, bestaande uit een 
overzicht van infrastructuur-elementen, technische besturingsapplicaties en de 
security-modaliteiten daarvan; 

- visualiseert infra- en technische security-architecturen binnen en voor Scalda 
volgens daarvoor gangbare methodieken en hulpmiddelen. 

 
3. De infra- en security architect draagt zorgt voor infrastructuur- en security-governance. 
  Activiteiten:  

- past relevante infrastructuur- en security governance modellen toe voor gebruik in 
kaderstelling van architectuur en security; 

- past methodieken toe voor infra en security governance en adviseert betrokkenen 
hierover; 

- voert governance assessments uit of laat deze uitvoeren met het doel 
verbeteracties te initiëren en voortgang van ingezette trajecten te monitoren. 

 
4. De infra- en security architect draagt zorg voor het analyseren, ontwerpen dan wel toetsen 
van technische infrastructuren en technische security-aspecten.  
  Activiteiten:  

- verricht technische analyses uitmondend in technische adviezen, -ontwerpen 
en/of  technische vereisten; 

- adviseert over mogelijke oplossingsrichtingen en toetst de gekozen 
oplossingsrichting aan architectuurprincipes, wet- en regelgeving, 
beleidsprincipes en afspraken. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- De infra- en security architect legt verantwoording af aan het hoofd 
informatieverwerking over de bruikbaarheid van de werkzaamheden op het vlak van:  

o het verantwoordelijk zijn voor, adviseren over en formuleren van het infra en 
(technisch) security beleid; 

o het inventariseren en actualiseren van de  infra- en security-architectuur;  
o het zorgdragen voor de infrastructuur en security-governance;  
o het zorgdragen voor het analyseren, ontwerpen dan wel toetsen van 

technische infrastructuren en technische security-aspecten.  
- De infra- en security architect werkt binnen de wet- en regelgeving, specifiek 

geformuleerde beleidslijnen van het informatieverwerkingsbeleid/-plan en de binnen 
het team informatieverwerking gemaakte werkafspraken; 

- De infra- en security architect neemt beslissingen bij/over  
o het verrichten van onderzoek en ontwikkelen van  beleidsvoorstellen en -

adviezen op het gebied van infra- en technische security-architectuur op basis 
van een inhoudelijke analyse van de huidige en gewenste situatie ten behoeve 
van het beleidsproces en het leveren van alternatieven, oplossingsrichtingen 
en adviesproducten; 

o het opstellen  en beheren van (technische) security-architecturen, bestaande 
uit een overzicht van infrastructuur-elementen, technische 
besturingsapplicaties en de security-modaliteiten daarvan; 

o het toepassen van relevante infrastructuur- en security governance modellen 
voor gebruik in kaderstelling van architectuur en security; 

o het verrichten van technische analyses uitmondend in technische adviezen, -
ontwerpen en/of  technische vereisten. 

 
  



Kennis en vaardigheden 

- brede theoretische kennis van en inzicht in alle relevante beleidsaspecten van de 
onderwijsinstelling en verbanden met andere relevante werkterreinen; 

- kennis van de organisatie, alsmede de werkwijze en procedures binnen Scalda; 
- gespecialiseerde theoretische kennis van infra- en securityarchitectuur;   
- kennis van en vaardig in projectmatig werken (Prince2); 
- adviesvaardigheden; 
- communicatieve vaardigheden; 
- werk- en denkniveau: HBO-ICT+ . 
- relevante vakgerichte certificering (TOGAF, Demo, Archimate) 
 
Contacten 

- met het hoofd informatieverwerking en de directeur informatieverwerking en 
studentenadministratie over de formulering van het strategisch, tactisch en 
operationeel infra- en securitybeleid om tot afstemming te komen en te adviseren 
over beleidsinvulling; 

- met het hoofd informatieverwerking en de directeur informatieverwerking en 
studentenadministratie om de voortgang en uitkomsten van governance onderzoek af 
te stemmen en om in kaart gebrachte risico’s/onvolkomenheden te bespreken richting 
oplossing(smodel);    

- met interne opdrachtgevers om technische analyses en technische adviezen voor te 
bereiden en na te bespreken;  

- met leveranciers van infra architectuur systemen om tot afstemming van uitbestede 
onderdelen van infra- en securityactiviteiten te komen en de verrekening van meer- 
en minderwerk; 

- met management en medewerkers van de dienst informatieverwerking en 
studentenadministratie om de infra- en securityactiviteiten af te stemmen met de 
overige activiteiten van de dienst. 
  
                                                                       


