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Resultaten van het project 
Analoge en digitale documenten zijn vindbaar en beschikbaar 
Processen en werkinstructies rondom post- en archief zijn 
gestandaardiseerd en medewerkers leven deze na 
Archiefruimten zijn volgens een gestandaardiseerde 
methodiek ingericht en worden beheerd 
Digitale post- en archiefprocessen verlopen 
gestandaardiseerd met één systeem 
De organisatie is transparant 
De organisatie legt verantwoording af op basis van haar 
wettelijke plicht 
 

Tip 1: Bepaal  vertrekpunt en gefaseerde 
route van analoog naar digitaal 

 
 

http://www.fotolia.com/id/42946376


Randvoorwaarden 
Programma- of projectorganisatie 
Helder opdrachtgeverschap (1 persoon, strategisch) 
Verantwoordelijkheid in de lijn 
Betrokkenheid disciplines (inkoop, verandermanagement, 
juridisch, ICT, communicatie) 
Vul ontbrekende rol(len) in: recordmanager, functioneel 
beheerder (iedereen is documentmanager!) 

 

 
 
 
Tip 2: Denk groot, handel klein 

 
 

http://www.fotolia.com/id/42649697


Verankeren 
Deliverables en mijlpalen 

Ordeningsstructuur 
Communicatieplan 
Archiefbeheerplan 
Aanbestedingsdocument 
Operationele pilotomgeving 

Verbinding Onderwijs – Bedrijfsvoering 
Risico’s ‘overstijgen’ het archiveren 
Positionering van de oplossing in content (kernregistratie 
voor…) en architectuur (koppelvlakken, saas, …) 
Toetsingskaders 
Overdracht van project naar beheer 

Tip 3: Verankeren op strategisch niveau 
en blijven communiceren 

 
 



Oplossing 
Verseon van Circle Software 
 
Keuze voor ‘out of de box’ dms/rma functionaliteit 
Keuze voor NEN 2082 gecertificeerd 
Beste score bij aanbesteding 
Kennis van onderwijs / de markt 
Proven technology, ook koppelingen 
 
Beperkte ontwikkelcapaciteit 
Nog geen Integraal ICT Beleidsplan 
Nog geen visie op portalisering / ELO 

 
Tip 4: Kies oplossing die past bij de organisatie 

 
 



Organisatieontwikkeling 
Veranderende en nieuwe rollen 
Raakvlakken Primair proces - Facilitair – ICT 
 
Het gaat over visie, inrichting en beheer van de 
informatievoorziening 
 
Informatie -> verrijking -> toepassing -> kennis 
Papier – toepassen – archiveren achteraf – enkel domein 
Informatie – papier en digitaal – documenten, gegevens – 
verschillende bronnen – archiveren vooraf – alle domeinen 
 

Tip 5: 9vlaksmodel ter ondersteuning bij project- 
en beheersorganisatie 

 
 





Visie op 
informatiemanagement 

FO TO 

functioneel 
beheer 

Applicatie 
beheer 

vraagsturing 
proces 

vraagsturing 
hulp 



“Volgens de BSL moeten diploma’s, 
certificaten en cijferlijsten 30 jaar worden 
bewaard óf een door de examencommissie 
getekende cijferlijst. Tegelijkertijd wordt de 
informatie over diploma’s sinds 2012 door 
DUO verstrekt gebaseerd op door ons 
verstrekte gegevens. Is daarmee aan de 
plicht van 30 jaren bewaren voor de 
afgestudeerden vanaf 2012 voldaan? DUO 
zal deze immers meer dan 30 jaar 
beschikbaar houden. Aangezien de rest 
van het deelnemersdossier na 7 jaar na 
uitschrijving vernietigd mag worden is het 
veel praktischer het totale digitale dossier 7 
jaar te moeten bewaren.”  
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