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11 INFORmATICA / AUTOmATISERINg nIveau e

doel:
operationeel houden van computerapparatuur, -infrastructuur en pro-

grammatuur, alsmede verlenen van ondersteuning aan gebruikers.

Voorbeeld	activiteiten:	
adviseert en instrueert inzake hard- en softwaregebruik. biedt zo 

mogelijk directe ondersteuning. inventariseert opleidingsvragen. 

archiveert documentatie. Houdt bestanden schoon. is betrokken bij 

beveiligingsmaatregelen. Voert bepaalde administratieve taken uit. 

Heeft contacten met leveranciers in verband met onderhoud / onder-

steuning / oplossen van storingen. lost kleine storingen op. bestelt 

bepaalde benodigdheden en zorgt voor de distributie.

relevante	competenties:
contactuele vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, 

respect / integriteit, initiatief, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stress-

bestendigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
automatiseringstechnische functie gericht op hard- en softwarebe-

heer. Verleent hulpdiensten aan individuele medewerkers. is onder-

steunend betrokken bij de ontwikkeling van applicaties. Schakelt vrij 

regelmatig om. Hoge accuratesse is soms vereist.

Vooropleiding op Mbo niveau, aangevuld met een oriëntatie op de 

interne automatiserings-infrastructuur.

regelcapaciteit
deelt binnen een vastgesteld tijdschema de eigen tijd in. Moet regel-

matig inspelen op storingen. is bij de aanpak gebonden aan procedures 

en instructies met enige vrijheid bij opheffen van storingen. beperkt 

direct toezicht. Problemen vereisen technisch inzicht en enige specia-

listische kennis.

Heeft interne contacten met gebruikers. de contacten zijn voornamelijk 

van belang voor het verhelpen van storingen.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft soms externe contacten met leveranciers over bestellingen en 

onderhoud. Verstoringen werken hinderlijk en vertragend.

fouten veroorzaken tijdverlies. fouten worden door het systeem en 

door zelfcontrole redelijk snel ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van bepaalde gegevens.

werkomstandigheden
Meestal kantooromstandigheden. Wisselend inspannend. groot 

gedeelte van de dag beeldschermwerk. 
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doel:
operationeel houden van computerapparatuur, -infrastructuur en 

programmatuur. efficiënt laten functioneren daarvan en verlenen van 

ondersteuning aan gebruikers.

Voorbeeld	activiteiten:	
adviseert en instrueert inzake hard- en softwaregebruik. biedt 

directe ondersteuning. inventariseert opleidingsvragen. archiveert 

documentatie. Houdt bestanden en gebruik van geheugen en opslag-

ruimte bij. is betrokken bij beveiligingsmaatregelen. Maakt eenvoudige 

software applicaties. Voert bepaalde administratieve taken uit. 

Heeft contacten met leveranciers in verband met onderhoud / onder-

steuning / oplossen van storingen. lost kleine storingen op. bestelt 

bepaalde benodigdheden en zorgt voor de distributie.

relevante	competenties:
contactuele vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, 

respect / integriteit, initiatief, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stress-

bestendigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
automatiseringstechnische functie gericht op hard- en softwarebe-

heer. Verleent hulpdiensten aan individuele medewerkers, waarbij het 

soms ook gaat om het oplossen van niet regelmatig voorkomende 

problemen. Maakt applicaties. Schakelt regelmatig om. Hoge accura-

tesse is soms vereist.

Vooropleiding op Mbo niveau, aangevuld met een oriëntatie op de in-

terne automatiserings-infrastructuur en enkele vakgerichte cursussen.

regelcapaciteit
deelt afhankelijk van zich aandienende zaken de eigen tijd in. bepaalt 

overige prioriteiten vaak zelf. is bij de aanpak redelijk gebonden aan 

procedures en instructies. indirect toezicht door veel overleg. Problemen 

vereisen ervaring, technisch inzicht en specialistische kennis.

Heeft interne contacten met gebruikers op verschillende niveaus. de 

contacten zijn van belang voor het verhelpen van storingen en een 

vlotte voortgang.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met leveranciers over bestellingen 

en onderhoud. Verstoringen werken hinderlijk en vertragend. 

fouten veroorzaken tijdverlies, ook voor betrokken gebruiker(s) en 

brengen kosten met zich mee door inactiviteit van medewerkers. 

fouten worden door het systeem en door zelfcontrole redelijk snel 

ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van bepaalde gegevens.

werkomstandigheden
Meestal kantooromstandigheden. Wisselend inspannend. groot gedeelte 

van de dag beeldschermwerk. 

11 INFORmATICA / AUTOmATISERINg nIveau F
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11 INFORmATICA / AUTOmATISERINg nIveau g

doel:
operationeel houden van computerapparatuur, -infrastructuur en 

programmatuur. efficiënt laten functioneren daarvan. Verlenen van 

ondersteuning aan gebruikers en begeleiden van projecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
adviseert en instrueert inzake hard- en softwaregebruik. biedt directe 

ondersteuning. inventariseert opleidingsvragen en doet suggesties 

dienaangaande. archiveert documentatie. beheert het gebruik van 

geheugen en opslagruimte. Voert beveiligingsmaatregelen uit. Maakt 

software applicaties. Voert bepaalde administratieve taken uit. lost 

(kleine) storingen op en schakelt voor ondersteuning zo nodig de 

leveranciers in. bestelt bepaalde benodigdheden en zorgt voor de dis-

tributie. begeleidt zo nodig automatiseringsprojecten.

relevante	competenties:
contactuele vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, 

respect / integriteit, initiatief, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stress-

bestendigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
automatiseringstechnische functie gericht op hard- en softwarebe-

heer. Verleent hulpdiensten aan individuele medewerkers, waarbij het 

regelmatig gaat om het oplossen van redelijk moeilijke en erg verschil-

lende problemen. Maakt applicaties en is betrokken bij de begeleiding 

van automatiseringsprojecten. Schakelt regelmatig om. Hoge accura-

tesse is soms vereist. Werkt soms onder tijddwang.

Vooropleiding tot aan Hbo niveau, aangevuld met een diepgaande 

oriëntatie op de interne automatiseringsinfrastructuur en enkele vak-

gerichte cursussen.

regelcapaciteit
deelt afhankelijk van zich aandienende zaken de eigen tijd in. bepaalt 

overige prioriteiten meestal zelf. is bij de aanpak redelijk gebonden 

aan procedures en instructies. indirect toezicht door overleg. Proble-

men vereisen ervaring, aanmerkelijk technisch inzicht en redelijk ver-

gaande specialistische kennis.

Heeft interne contacten met gebruikers op verschillende niveaus. de 

contacten zijn van belang voor het verhelpen van storingen en een 

vlotte voortgang.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met leveranciers over bestellingen 

en onderhoud. Verstoringen werken hinderlijk en vertragend. fouten 

veroorzaken tijdverlies, ook voor betrokken gebruiker(s) waardoor 

rendementsverlies en financiële schade ontstaat. fouten worden door 

het systeem en door zelfcontrole redelijk snel ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van bepaalde gegevens.

werkomstandigheden
Meestal kantooromstandigheden. Wisselend inspannend. groot 

gedeelte van de dag beeldschermwerk. 
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doel:
operationeel houden van computerapparatuur, -infrastructuur en 

programmatuur. efficiënt laten functioneren daarvan. Verlenen van 

ondersteuning aan gebruikers. begeleiden van projecten en bijdragen 

aan beleidsadviezen.

Voorbeeld	activiteiten:	
adviseert en instrueert inzake hard- en softwaregebruik. biedt directe 

ondersteuning. inventariseert opleidingsvragen en doet suggesties 

dienaangaande. archiveert documentatie. beheert het gebruik van 

geheugen en opslagruimte. Voert beveiligingsmaatregelen uit. Maakt 

software applicaties. lost (kleine) storingen op en schakelt voor onder-

steuning zo nodig de leveranciers in. bestelt bepaalde benodigdhe-

den en zorgt voor de distributie. begeleidt zo nodig automatiserings-

projecten. draagt bij aan advisering en beleidsvorming.

relevante	competenties:
contactuele vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, 

respect / integriteit, initiatief, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stress-

bestendigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
automatiseringstechnische functie gericht op hard- en softwarebeheer. 

Verleent hulpdiensten aan individuele medewerkers, waarbij het gaat 

om het oplossen van redelijk moeilijke en erg verschillende problemen. 

ontwikkelt in overleg zeer specifieke applicaties en begeleidt automa-

tiseringsprojecten. is betrokken bij beleidskeuzes. Schakelt vrij frequent 

om. Hoge accuratesse is soms vereist. Werkt soms onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo niveau, aangevuld met een diepgaande oriën-

tatie op de interne automatiseringsinfrastructuur en enkele vak- en 

systeemgerichte cursussen. bijblijven op beperkt vakgebied.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met acute problemen / storingen overwegend 

zelf de eigen tijd in. is bij de aanpak gebonden aan beperkte instructies, 

waarbij van enige sturing sprake is. indirect toezicht door overleg. 

Problemen vereisen ervaring, aanmerkelijk technisch inzicht en nogal 

vergaande specialistische kennis.

Heeft veel interne contacten met gebruikers op verschillende niveaus 

en incidenteel met de directie. de contacten zijn van belang voor het 

verhelpen van storingen en optimale voortgang.

geeft leiding aan een medewerker.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met leveranciers over bestellingen 

en onderhoud. Verstoringen werken hinderlijk en vertragend. 

fouten veroorzaken vertragingen in de voortgang waardoor aanzienlijk 

rendementsverlies en financiële schade ontstaat. fouten worden door 

het systeem en door zelfcontrole redelijk snel ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van bepaalde gegevens.

werkomstandigheden
Meestal kantooromstandigheden. Wisselend inspannend. 

11 INFORmATICA / AUTOmATISERINg nIveau h
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11 INFORmATICA / AUTOmATISERINg nIveau j

doel:
operationeel houden van computerapparatuur, -infrastructuur en 

programmatuur. efficiënt laten functioneren daarvan. Verlenen van 

ondersteuning aan gebruikers. begeleiden van projecten en geven van 

beleidsadviezen.

Voorbeeld	activiteiten:	
adviseert en instrueert inzake hard- en softwaregebruik. biedt directe 

ondersteuning. inventariseert opleidingsvragen, doet suggesties en 

verzorgt eventueel opleidingen. archiveert documentatie. beheert het 

gebruik van geheugen en opslagruimte. Voert beveiligingsmaatregelen 

uit. Maakt software applicaties. lost (kleine) storingen op en schakelt 

voor ondersteuning zo nodig de leveranciers in. Zorgt voor bestelling 

van benodigdheden en de distributie. begeleidt automatiserings-

projecten. adviseert bij beleidsvorming. onderhandelt met leveran-

ciers bij aanschaf van apparatuur en software.

relevante	competenties:
contactuele vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, 

respect / integriteit, initiatief, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stress-

bestendigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
automatiseringstechnische en coördinerende functie, gericht op hard- en 

softwarebeheer. geeft instructies en verleent hulpdiensten ten aanzien 

van zeer verschillende problemen. ontwikkelt zeer specifieke applicaties, 

begeleidt automatiseringsprojecten en adviseert de directie. Schakelt fre-

quent om. Hoge accuratesse is soms vereist. Werkt soms onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo niveau, aangevuld met een diepgaande oriëntatie 

op de interne automatiseringsinfrastructuur en meerdere systeem- en 

vakgerichte cursussen. bijblijven op beperkt vakgebied.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met acute problemen / storingen de eigen tijd 

in. is bij de aanpak gebonden aan beperkte instructies, waarbij van 

enig overleg sprak is. indirect toezicht door overleg in die gevallen 

waar dit nodig is. Problemen vereisen ruime ervaring, aanmerkelijk 

technisch inzicht en vergaande specialistische kennis.

Heeft veel interne contacten met gebruikers op verschillende niveaus 

en regelmatig met de directie. de contacten zijn van belang voor 

optimale voortgang en (beleids)advisering.

geeft leiding aan een medewerker.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met leveranciers over - soms grote 

- bestellingen, onderhoud en de inzet van externe expertise. Versto-

ringen werken hinderlijk en sterk vertragend.

fouten veroorzaken sterke vertragingen in de voortgang, aanzienlijk 

rendementsverlies, financiële schade en foutieve directiebeslissingen. 

fouten worden door het systeem en door zelfcontrole redelijk snel 

ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van gegevens uit de organisatie en van 

investeringsplannen.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. 
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doel:
Mede verantwoordelijk voor het operationeel houden en zijn van com-

puterapparatuur, -infrastructuur en programmatuur. efficiënt laten 

functioneren daarvan. Verlenen van ondersteuning aan gebruikers. 

initiëren en begeleiden van projecten en geven van beleidsadviezen.

Voorbeeld	activiteiten:	
adviseert en instrueert inzake hard- en softwaregebruik. biedt directe 

ondersteuning. inventariseert opleidingsvragen, doet suggesties en 

verzorgt eventueel opleidingen. archiveert documentatie. Voert be-

veiligingsmaatregelen uit. Maakt software applicaties. lost storingen 

op en schakelt voor ondersteuning zo nodig de leveranciers in. Zorgt 

voor bestelling van benodigdheden en de distributie. initieert en be-

geleidt automatiseringsprojecten. adviseert gevraagd of ongevraagd 

bij beleidsvorming. onderhandelt met leveranciers bij aanschaf van 

apparatuur en software.

relevante	competenties:
contactuele vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, res-

pect / integriteit, initiatief, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stressbesten-

digheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
automatiseringstechnische en coördinerende functie, gericht op hard- 

en softwarebeheer. geeft instructies, adviseert en verleent hulpdien-

sten aan belanghebbenden op verschillende niveaus ten aanzien van 

zeer verschillende problemen. ontwikkelt zeer specialistische appli-

caties, begeleidt automatiseringsprojecten en adviseert gevraagd en 

ongevraagd de directie. Schakelt frequent om. Hoge accuratesse is 

vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo niveau, aangevuld met een diepgaande oriën-

tatie op de interne automatiseringsinfrastructuur en een vrij groot 

aantal systeem- en vakgerichte cursussen. bijblijven op uitgebreid 

vakgebied.

regelcapaciteit
deelt de eigen tijd in en stelt voornamelijk zelf prioriteiten. is bij de 

aanpak redelijk vrij, mede als gevolg van het wisselende karakter van 

de projecten. indirect toezicht door overleg in die gevallen waar dit 

nodig is. de redelijk complexe problemen vereisen jarenlange en brede 

ervaring, vergaand technisch inzicht en specialistische kennis.

Heeft veel interne contacten met gebruikers op verschillende niveaus 

en met de directie. de contacten zijn van belang voor optimale voort-

gang, (beleids)advisering en beleidsvoorbereiding.

geeft leiding aan een medewerker.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met leveranciers over - soms grote 

- bestellingen, onderhoud en de inzet van externe expertise. Versto-

ringen werken hinderlijk en sterk vertragend.

fouten veroorzaken sterke vertragingen van de voortgang, aanzienlijk 

rendementsverlies, aanzienlijke financiële schade en foutieve directie-

beslissingen. fouten worden mede door het systeem en door zelfcon-

trole doorgaans tijdig ontdekt en hersteld, maar soms pas achteraf en 

herstel van de fouten kost extra tijd. discretie is vereist ten aanzien 

van gegevens uit de organisatie en van investeringsplannen.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden.

11 INFORmATICA / AUTOmATISERINg nIveau K
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11 INFORmATICA / AUTOmATISERINg nIveau l

doel:
Verantwoordelijk voor het operationeel houden en zijn van computer-

apparatuur, -infrastructuur en programmatuur. efficiënt laten functio-

neren daarvan. eventueel verlenen van ondersteuning aan gebruikers. 

initiëren en begeleiden van projecten en geven van beleidsadviezen.

Voorbeeld	activiteiten:	
adviseert en instrueert inzake hard- en softwaregebruik. biedt directe 

ondersteuning op managementniveau. inventariseert opleidingsvra-

gen, doet suggesties en verzorgt eventueel opleidingen. Ziet toe op 

uitvoering van beveiligingsmaatregelen. Zorgt voor het maken van 

software applicaties. Zorgt voor bestelling van benodigdheden en de 

distributie. initieert en begeleidt automatiseringsprojecten. adviseert 

gevraagd of ongevraagd bij beleidsvorming. onderhandelt met leve-

ranciers bij aanschaf van apparatuur en software.

relevante	competenties:
contactuele vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, 

respect / integriteit, initiatief, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stress-

bestendigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
automatiseringstechnische en coördinerende functie, gericht op 

hard- en softwarebeheer. geeft instructies, adviseert en verleent hulp-

diensten aan belanghebbenden op verschillende niveaus en stelt be-

leidsbeslissingen voor ten aanzien van zeer verschillende problemen. 

ontwikkelt zeer specialistische applicaties, geeft richtlijnen voor het 

maken hiervan, begeleidt automatiseringsprojecten en adviseert ge-

vraagd en ongevraagd de directie. Schakelt vrijwel voortdurend om. 

Hoge accuratesse is vereist. Werkt regelmatig onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo niveau, aangevuld met een diepgaande oriën-

tatie op de interne automatiseringsinfrastructuur en een groot aantal 

systeem- en vakgerichte cursussen en management cursussen. bij-

blijven op uitgebreid vakgebied.

regelcapaciteit
deelt de eigen tijd in en stelt zelf prioriteiten. is bij de aanpak groten-

deels vrij, mede als gevolg van het wisselende karakter van de projecten. 

indirect toezicht door overleg in die gevallen waar dit nodig is. de 

complexe problemen vereisen jarenlange en brede ervaring, vergaand 

technisch inzicht en specialistische kennis.

Heeft veel interne contacten met gebruikers op verschillende niveaus 

en met de directie. de contacten zijn van groot belang voor optimale 

voortgang, (beleids)advisering en beleidsvoorbereiding.

geeft leiding aan enkele medewerkers.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met leveranciers over - soms grote 

- bestellingen, investeringen, onderhoud en optimale inzet van externe 

expertise. Verstoringen werken zeer schadelijk en sterk vertragend.

fouten veroorzaken zeer sterke vertragingen van de voortgang, aan-

zienlijk rendementsverlies, aanzienlijke financiële schade en foutieve 

directiebeslissingen. fouten worden mede door het systeem en door 

zelfcontrole doorgaans tijdig ontdekt en hersteld, maar soms pas 

achteraf en herstel van de fouten kost extra tijd.

discretie is vereist ten aanzien van gegevens uit de organisatie en van 

investeringsplannen.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. 
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