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Afstuderen binnen HBO-ICT 
 
BEROEPSTAKEN PER UITSTROOMPROFIEL 
 
 
Eisen afstudeeropdracht: '3 beroepstaken'  
 
Voor elk uitstroomprofiel van HBO-ICT (Software Engineering, IT Service Management en Business) zijn 
competentieprofielen (gebaseerd op Bachelor of ICT op hbo-i.nl) opgesteld. Elke afstudeerder moet 
tenminste drie beroepstaken aantonen aan het einde van de afstudeerperiode. In deze factsheet is een 
overzicht gegeven met een aantal voorbeelden van deze beroepstaken per uitstroomprofiel, op basis 
waarvan een afstudeeropdracht kan worden geformuleerd. 
 
 
 
 HBO-ICT Uitstroomprofiel Software Engineering 
Beroepstaak 
Analyseren 

- Uitvoeren van een requirementsanalyse voor een softwaresysteem met verschillende 
belanghebbenden in een context van bestaande systemen. 

- Definiëren van acceptatiecriteria aan de hand van kwaliteitseigenschappen en een uitgevoerde 
risicoanalyse met onder andere aandacht voor security aspecten. 

Beroepstaak 
Adviseren 

- Adviseren met betrekking tot de keuze voor softwarearchitectuur of bestaande software frameworks, 
waarbij kostenaspecten en kwaliteitskenmerken zoals beschikbaarheid, performance, security en 
schaalbaarheid een rol spelen.  

- Adviseren over de aanpak bij het verwerken en raadplegen van grote hoeveelheden data met 
aandacht voor privacy.  

- Adviseren over de inrichting van een softwareontwikkelproces, waaronder het testproces.  

Beroepstaak 
Ontwerpen 

- Opstellen van een softwarearchitectuur voor een softwaresysteem, opgebouwd uit bestaande en 
nieuwe systemen, rekening houdend met meerdere belanghebbenden en kwaliteitskenmerken, 
waaronder security en schaalbaarheid.  

- Opstellen van teststrategie voor systeemtesten.  

Beroepstaak 
Realiseren 

- Bouwen en beschikbaar stellen van een schaalbaar softwaresysteem dat aansluit bij bestaande 
systemen, eventueel in de cloud, volgens de ontworpen architectuur met gebruik van bestaande 
frameworks.  

- Toepassen van testautomatisering bij het uitvoeren van testen.  

Beroepstaak 
Manage 

- Uitvoeren van configuratie-, change- en releasemanagement in afstemming met 
infrastructuur- management.  

- Inrichten van een ontwikkelstraat met geautomatiseerde build en test infrastructuur.  



 HBO-ICT Uitstroomprofiel IT Service Management 
Beroepstaak 
Analyseren 

 

- Analyseren van de trends op het gebied van infrastructuren en deze vertalen naar gewenste of benodigde 
ontwikkelingen in bedrijfsinfrastructuur.  

- Uitvoeren van een requirements- impact- of gap- analyse voor een enterprise infrastructuur om (niet-) 
functionele eisen, behoeftes en/of tekortkomingen, in kaart te brengen.  

Beroepstaak 
Adviseren 

- Adviseren over componenten van een enterprise infrastructuur, inclusief beheer- , beveiliging- en privacy 
aspecten, in relatie tot informatie- en referentiearchitecturen, innovatie, maatschappelijke en 
internationale ontwikkelingen.  

- Adviseren over de migratie naar, of keuze voor een public, private of hybride cloud.  

Beroepstaak 
Ontwerpen 

- Ontwerpen van componenten van een enterprise infrastructuur met inachtneming van alle requirements, 
in een private, public of hybride cloudomgeving.  

- Ontwerpen van een incident response organisatie (CSIRT) en systemen om adequaat te kunnen 
reageren op incidenten van iedere aard en omvang.  

Beroepstaak 
Realiseren 

- Realiseren van componenten van een enterprise infrastructuur met inachtneming van alle requirements 
en gebruikmakend van een public, private en/of een hybride cloud omgeving.  

- Opzetten van componenten van een omgeving waarin de kwaliteit van een veilige dienstverlening 
centraal kan worden bewaakt.  

- Opzetten en uitvoeren van een pilot-/migratietraject inclusief overdracht naar beheer. 

Beroepstaak 
Manage 

- Opzetten van beheerprocessen en uitvoeren van een public, hybride of private cloudgebaseerde 
infrastructuur.  

- Vastleggen van de specificaties van een proactieve beheeromgeving van een public, hybride of private 
cloud infrastructuur.  

 
 HBO-ICT Uitstroomprofiel Business 
Beroepstaak 
Analyseren 

 

- Analyseren van de consequenties van een (strategische) koerswijziging voor organisatie processen en 
hun informatievoorziening.  

- Analyseren (kwantitatief en/of kwalitatief) van de huidige en toekomstige situatie op het gebied van 
bijvoorbeeld beleid, strategie, alignment en architectuur, met gebruikmaking van gangbare methoden.  

- Analyseren van de huidige acceptatie van nieuwe technologie en eventuele weerstanden.  
- Analyseren van gestructureerde en ongestructureerde interne en externe data.  

Beroepstaak 
Adviseren 

- Adviseren over de interne en externe afstemming tussen business en ICT (alignment en governance) 
rekening houdend met de doelstellingen van de organisatie (o.a. missie, visies, strategie en KPI’s).  

- Adviseren over een veranderkundige aanpak bij de invoering van nieuwe ICT- mogelijkheden.  
- Adviseren in oplossingen voor gestructureerde en ongestructureerde data.  

Beroepstaak 
Ontwerpen 

- Ontwerpen van de architectuur van organisatieprocessen en besturingsmodellen, inclusief bijbehorende 
beheersing, informatievoorziening en veranderproces.  

- Ontwerpen van een veranderkundige aanpak met bijbehorende interventies.  
- Ontwerpen van oplossingen voor gestructureerde en ongestructureerde data.  

Beroepstaak 
Realiseren 

- Realiseren van invoering en acceptatie van gewijzigde organisatieprocessen op basis van een 
implementatieplan.  

- Inrichten van oplossingen voor gestructureerde en ongestructureerde data.  

Beroepstaak 
Manage 

- Richten en actualiseren van principes, business rules en modellen van procesarchitectuur.  
- Proactief signaleren van behoefte aan verandering in alle organisatie processen en bijbehorende 

veranderprocessen in gang zetten. 

 


