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ICT Architect Informatiesystemen 

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM 
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een 
uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en 
studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van 
mondiale, maatschappelijke uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en 
kosmopolitische Rotterdam. 
  
Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact, the Erasmian way’. Ons academisch 
onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in 
multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze 
onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van 
de Europese universiteiten. De ‘Erasmian values’ fungeren als ons interne kompas en maken de 
Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, 
wereldburger, ruimdenkend en verbindend. 
  
De Erasmus Universiteit is een toonaangevende universiteit met ruim 30.000 studenten en bijna 
3.000 medewerkers. De universiteit bestaat uit zeven faculteiten, twee instituten en een 
professional services organisatie. Het onderzoek en het onderwijs worden internationaal hoog 
gewaardeerd. Dit is terug te zien in de studentengemeenschap, die maar liefst 114 nationaliteiten 
omvat. De Erasmus Universiteit stimuleert internationale netwerken en de vorming van strategische 
allianties (bijvoorbeeld samenwerking met Universiteit Leiden en TU Delft) op tal van gebieden rond 
onderwijs, onderzoek en valorisatie. 
 
De Erasmus Universiteit is ook op het terrein van digitalisering toonaangevend.  Met de ontwikkeling 
van de ‘smart’ campus’ zet de universiteit de toon, zij organiseert vooruitstrevende digitale 
onderwijsvormen en faciliteiten voor onderzoekers zoals een onderzoeksplatform, voor datagericht, 
snel en flexibel onderzoek.  
 
ORGANISATIE 
De Erasmus Universiteit maakt momenteel een strak aangestuurde inhaalslag het terrein van IV/IT 
om de ambities van de smart campus te realiseren.  
 
De faculteiten en zeven centrale diensten hebben gezamenlijk verantwoordelijkheid voor 
professional services. De zeven centrale diensten houden zich bezig met ICT, HR en finance, 
facilitaire dienstverlening, marketing & communicatie, onderzoeksondersteuning en onderwijs en 
studentzaken. 
 
VISIE DIENST IT 
De dienst IT is dé ondernemende en gewaardeerde I-dienstverlener voor de EUR die betrouwbare, 
24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe 
partners, zorgt voor constante vernieuwing met een zo kort mogelijke ‘time-to-market’. 
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Om dit doel te realiseren heeft zij zich georganiseerd naar doelgroep. De I- verantwoordelijkheid is 
belegd in resultaatverantwoordelijke teams. Deze teams hebben specifieke kennis van de doelgroep 
en hun processen, de bestaande en gewenste IV/IT-inrichting, en de marktontwikkeling. 
 
Organogram van de dienst Information Technology (IT): 
 

 
 
De teams: 

a) I-diensten generiek: organiseert voor alle studenten en medewerkers de generieke 
producten en diensten zoals infrastructuur en werkplekken; 

b) I-diensten onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en bestuur: organiseert voor de doelgroep 
producten en diensten, zoals research informatiesystemen, digitaal toetsen en HR- en 
Finance-informatiesystemen; 

c) Beleid: ontwikkelt operationele handelingskaders en spelregels; 
d) Managementservices: zorgt voor de bedrijfsvoering van de dienst IT; 
e) Servicedesk: is de centrale ingang voor alle IT/IV-gerelateerde vragen. 

 
De afdelingen verdiepen zich in de trends voor onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en bestuur, en 
nemen daarvoor deel aan relevante overleggen. We zorgen dat we blijvend voldoen aan de 
standaarden en spelen in op de behoeften van alle doelgroepen. Dit alles vanuit het perspectief dat 
digitaal werken niet beperkt wordt door kantoortijden en continuïteit gegarandeerd moet worden. 
 
De EUR gaat op termijn de Dienst IT en de CIO-Office onder leiding brengen van één Directeur 
IT/CIO. 
 
 
  

Directie

Onderwijs Onderzoek Bedrijfsvoering
Generieke 

dienstverlening
Servicedesk

Management 
Services

Policy

Specifieke dienstverlening 
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FUNCTIE 
Voor de EUR zoeken wij een  
 

ervaren en enthousiaste ICT Architect Informatiesystemen 
 
die als onderdeel van het team beleid, in samenwerking met collega architecten op het gebied van 
enterprise (processen en informatie), informatiesystemen (domeinen) en infrastructuur, de 
architectuurfunctie van de EUR verder ontwikkelt. De primaire focus ligt op onderwijs (ontwikkeling, 
deelnemers, plannen, begeleiden, uitvoeren, toetsen, diplomeren, roosteren) en onderzoek 
(research informatie ondersteuning, research datamanagement) en integratie (Cloud, on-premise, 
ESB, API, point-2-point). Waar nodig ben je buiten onderwijs ook inzetbaar voor 
architectuurvraagstukken voor de domeinen onderzoek, bedrijfsvoering en generieke 
dienstverlening. 
 
Taken: 
Algemeen: 

• Bijdrage leveren aan het opstellen van thema- en doelarchitecturen; 
• Het gevraagd en ongevraagd leveren van adviezen; 
• Binnen het change proces bewaken van conformiteit aan de architectuur richtlijnen.

  
Binnen projecten bestaan de taken uit: 

• Bewaken van de project overstijgende doelarchitectuur en de roadmap van het domein 
richting de doel-architectuur; 

• Opstellen en bijwerken van een project start architectuur voor het project; 
• Voorbereiden van stuurgroep besluiten; 
• Eventueel het bijdragen aan een High Level Design, als het de implementatie van een 

nieuwe dienst betreft; 
• Het opstellen van een architectuurdecharge; 
• Bijwerken van architectuurdocumentatie t.b.v. de beheerfase; 
• Modelleren van de architectuurmodellen. 

 
Binnen aanbestedingen bestaan de taken uit: 

• Opstellen van non-functionals m.b.t. architectuur (aansluitvoorwaarden voor goede 
landing in het IT-landschap van de dienst, koppelvlakken, bepaling van bron- en 
doelsystemen, e.d.); 

• Opstellen van het logisch architectuurmodel; 
• Beoordelen van inschrijvingen op basis van de non-functionals; 
• Eventueel het faciliteren van een Proof of Concept, als onderdeel van de beoordeling. 

 
Als aanspreekpunt voor het ontwikkel- en integratieteam bestaan de taken uit: 

• Bijdragen aan de dagelijkse stand-up; 
• Aanleveren van user stories vanuit architectuur; 
• Valideren van de gekozen oplossingsrichting aan de architectuurprincipes. 
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Daarnaast zijn er specifieke architectuurtaken, waaronder de participatie in de EUR architecture 
board, het bewaken van de samenhang tussen de modellen in BiZZDesign en de 
beheerdocumentatie op de wiki en het beheren van het EUR-bedrijfsobjectmodel. 
 
PROFIEL 
We zoeken een kandidaat (m/v) die beschikt over de volgende kenmerken: 

• Academisch werk- en denkniveau; 
• Minstens 5 jaar werkervaring op het gebied van architectuur van informatiesystemen; 
• Relevante opleiding alsmede kennis op het gebied van architectuur, aantoonbaar door 

werkervaring en kennis van architectuurmethodieken, zoals TOGAF en DYA; 
• Kennis van architectuurhulpmiddelen, zoals BizzDesign en Archimate; 
• Ervaring in het werken in een collegiaal architectuurteam; 
• Ervaring in het professionaliseren en positioneren van de architectuurfunctie; 
• Ervaring in bestuurlijk complexe (overheids)organisaties, begrijpt de cultuur en kan 

hiermee omgaan; 
• Ervaring in het werken met agile methoden en technieken, zoals SAFe en DevOps; 
• Ervaring in werken in veranderende organisaties; 
• Ervaring met de inzet van producten en diensten van marktpartijen; 
• Ervaring met de ontwikkeling van systemen in eigen beheer; 
• Ervaring in samenwerking met privacy professionals; 
• Bij voorkeur kennis van de sector Onderwijs; 
• Een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal (mondeling en 

schriftelijk); 
• Je herkent je in de Erasmian values en je kunt dat laten zien; 
• Je past je makkelijk aan veranderende omstandigheden; 
• Je communiceert duidelijk (mondeling en schriftelijk) en weet daarmee verbinding met 

de ander te maken; 
• Je werkt goed samen en je spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheden en 

gedrag. 
 
Als architect heb je contact met diverse collega’s en externe partijen, zodat ook een beroep wordt 
gedaan op de volgende competenties: 

• Integriteit; 
• Organisatiesensitiviteit en inlevingsvermogen - sterke politieke vaardigheden en 

overtuigingskracht; 
• Het vermogen om van geheel naar detail te overzien en vice versa; 
• Analytisch vermogen en oordeelsvorming; 
• Besluitvaardigheid in plannen, prioriteren en organiseren; 
• Stressbestendigheid; 
• Een strategische visie. 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

De EUR biedt een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de 
CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 
jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Gestreefd wordt naar een zo 
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spoedig mogelijke indiensttreding. Het salaris bedraagt maximaal € 5.656,- bruto per maand (schaal 
12) bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van ervaring.  
 
De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een 
eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het 
ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook 
kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de 
Universiteitsbibliotheek. 
 
PROCEDURE 
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon 
van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen 
de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden 
gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de 
EUR. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een 
persoonlijkheidstest en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
 
SOLLICITEREN EN PLANNING 

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig, 
maar uiterlijk op 21 juni 2020.   

• Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek bij InterExcellent in Baarn. 

• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie 
binnen de EUR die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 

• De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de EUR in Rotterdam. 
 
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent, e-mail 
office@interexcellent.nl of tel.nr. 035 - 5280430. 
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