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Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs en 

volwassenonderwijs aan circa 6000 studenten. Het 

Regio College ontwikkelt in partnerschap met de 

regionale omgeving uitdagende en effectieve 

beroepsopleidingen. De studenten worden begeleid 

bij het ontwikkelen van hun talenten en het nemen 

van verantwoordelijkheid voor hun leerproces. De 

(beroeps)praktijk heeft in het leren een centrale 

plaats. Voor de ruim 500 medewerkers zijn hart voor 

studenten, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid 

belangrijke kwaliteiten. 

 

De student eigenaar van zijn leerproces en de 

praktijk als toetssteen: dat zijn de twee pijlers van de 

onderwijsvisie van het Regio College. Nieuw 

onderwijs veronderstelt een nauwe verbinding 

tussen school en werkveld. De opleidingen 

ontwikkelen in toenemende mate (delen van) het 

onderwijsprogramma met en bij bedrijven en 

organisaties in het werkveld waar zij studenten voor 

opleiden. 

 

Voor de dienst Bedrijfsvoering, bij Applicatiebeheer, 

is de vacature ontstaan vanwege het aanstaande 

vertrek van een Functioneel Applicatiebeheerder die 

met vervroegd pensioen gaat.  

 » Je werk 
Samen met je collega applicatiebeheerder ben je 

primair verantwoordelijk voor het in stand houden en 

de werking van EduArte, het online informatie-

voorzieningssysteem voor al onze studenten en 

docenten. Bij deze applicatie is sprake van verdere 

ontwikkeling en implementatie van nieuwe 

functionaliteiten.  

In de functie van Functioneel Applicatiebeheerder 

draag je zorg voor het uitvoeren en ondersteunen 

van het functioneel applicatiebeheer van de afdeling 

zodat applicatiebeheer effectief en efficiënt kan 

functioneren en gebruikers optimaal zijn 

ondersteund. 

 

Je werkzaamheden zijn o.a.:  

• Zorgdragen voor de functionaliteit van de 

applicatie EduArte, die voldoet aan de eisen en 

wensen van de gebruikers. Er zijn ca. 500 

gebruikers. 

• Zorgdragen voor de voorbereiding met 

betrekking tot de inrichting van de applicatie in 

overleg met de leverancier en de realisatie van 

wijzigingen in versies aansturen. 

• Bewaken van de afspraken uit de SLA 

overeenkomst. 

• Ondersteunen bij de uitvoering van 

procedures, applicatiebeheer en 

acceptatietesten. 

• Adviseren en het verstrekken van informatie op 

het gebied van beheer gerelateerde 

onderwerpen. 

• Geven van scholing en het maken van 

instructies voor collega’s. 

• Maken en het updaten van de rapportages uit 

EduArte voor collega’s.  

• Participeren in diverse Eduarte gerelateerde 

projecten.  

 
» Wij zoeken 
Iemand die beschikt over HBO werk- en -denkniveau 

en aantoonbaar relevante werkervaring in 

functioneel applicatiebeheer en het testen van 

informatiesystemen. Bij voorkeur in een 

onderwijsomgeving. Je hebt kennis van methoden 

en technieken van gegevensbeheer en data-

basemanagement en aantoonbare ervaring met het 

Student Informatie Systeem (SIS) EduArte. Je bent 

in staat om systemen te monitoren en bent proactief 

in het identificeren en oplossen van incidenten 

binnen de overeengekomen SLA overeenkomst. 

Wanneer dat nodig is, escaleer je issues naar de 

ICT leverancier, naar support collega's of naar 

externe partijen. Je bent in staat problemen te 

signaleren en te analyseren, verbanden te leggen en 

hierop te acteren. Je beschikt over open 

communicatieve eigenschappen en je kunt ideeën 

helder aan anderen duidelijk maken. Je hebt altijd 

een klantgerichte instelling.  

 
» Wij bieden 
We bieden een veelzijdige functie in samenwerking 

met een enthousiaste collega. Het betreft een 

tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met 

uitzicht op verlenging. Het salaris bedraagt maximaal 

€ 3916,= bruto per maand (schaal 9 cao mbo) bij 

een volledig dienstverband. Inschaling is afhankelijk 

van relevante werkervaring die je meebrengt.  

 
» Informatie en sollicitatie 
Vragen over de vacature kun je stellen aan Matty de 

Boer, teammanager Onderwijs Service Team via 

mdeboer@regiocollege.nl.  

Je sollicitatie kun je tot en met uiterlijk 26 maart a.s. 

richten aan Matty de Boer en per e-mail sturen aan: 

secretariaatdbv@regiocollege.nl.  

11 MAART 2021 

Voor de dienst Bedrijfsvoering zijn wij per zo spoedig mogelijk op zoek naar een 

Functioneel Applicatiebeheerder (1 fte) 

Deze vacature wordt zowel in- als extern geplaatst. 
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Wij zijn een school die midden in de samenleving 

staat. Onze studenten hebben een diverse 

achtergrond met ieder zijn eigen unieke 

talenten.  We geloven in een organisatie die o.a. qua 

leeftijd, culturele achtergrond, arbeidsvermogen, 

gender en persoonlijkheid divers is samengesteld. 

Daarom streven we naar diversiteit in de teams. De 

verschillen in mensen helpen ons nog beter 

onderwijs te geven!  
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