Afstudeeropdracht optimaliseren van een intranet site voor informatiedeling bij functioneel
beheer (4e jaars)

Opdrachtomschrijving
Achtergrond
Wij zijn een gezellige afdeling van zeven functioneel beheerders bij de Universiteit Utrecht. We
beheren hier OSIRIS, een applicatie waar onder andere studentgegevens, opleidingsgegevens,
examenprogramma’s en cursusinformatie in te vinden zijn. Binnen de universiteit zijn er
verschillende faculteiten die allemaal intensief gebruik maken van OSIRIS en daarom een key-user
hebben aangesteld. Deze key-users hebben veel verstand van het gebruik van deze applicatie binnen
hun eigen faculteit. Om informatie met deze groep gebruikers te kunnen delen hebben we een
SharePoint site. De site is alleen in het verleden snel opgezet en we voegen zonder plan dingen toe
als dat zo uitkomt. Daarom willen we graag een goed bedachte en ontworpen site neer gaan zetten.
Op die manier kunnen we informatie veel efficiënter met elkaar delen. Ook is het natuurlijk altijd
praktisch om zoveel mogelijk informatie terug te kunnen vinden op één plek.
Opdracht
Het functioneel beheer team gebruikt een SharePoint site om informatie en kennis te delen met de
key-users en andere gebruikers van OSIRIS bij de faculteiten. De site kan ook gebruikt worden door
de key-users om onderling informatie te delen en advies in te winnen. Op dit moment is de site niet
heel gestructureerd en voldoet de site niet helemaal aan de behoeftes voor het uitwisselen van
informatie. We willen daarom een nieuwe opzet voor de site realiseren, waarbij rekening gehouden
wordt met de behoeftes van zowel de key-users als functioneel beheer.
Wie zoeken we?
Je volgt een HBO opleiding op het gebied van informatica, en je bent op zoek naar een
afstudeeropdracht. Dit is een mooie opdracht voor studenten met een achtergrond in
informatiekunde of een soortgelijke studie, het is namelijk belangrijk om alle requirements voor de
site helder te hebben. Daarnaast is kennis van SharePoint een pré, maar niet noodzakelijk. Je bent
goed in staat zelfstandig te werken. Je bent communicatief vaardig. Je bent analytisch ingesteld.
Jij krijgt





Een stagevergoeding
Professionele begeleiding
Veel eigen verantwoordelijkheid
Start vanaf februari 2019 (afhankelijk van je opleiding)

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun
toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse
disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of
Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.
Binnen de faculteiten is onderzoek en onderwijs de primaire taak. Information Technology Services
(ITS) is één van de ondersteunende directies en is verantwoordelijk voor de centrale ITdienstverlening van de gehele universiteit. Ongeveer 8.000 interne medewerkers en 30.000
studenten nemen diensten van ITS af.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lieke Kuiper, functioneel beheerder Osiris, tel.
(030) 2537744 of per mail l.m.kuiper@uu.nl. Wil je graag in aanmerking komen voor de opdracht?
Stuur dan je CV en motivatie naar l.m.kuiper@uu.nl Of kijk voor meer informatie op
https://www.uu.nl/organisatie/it

