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Organisaties 



Het is moeilijk om in de toekomst kijken 



Professionele vrijheid / het nieuwe werken 



Bring your own device! 



Samenwerken 



Wat wil uw organisatie  

  – governance & compliance 

 

• Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

• Archiefwet 1995 

• Archiefregeling 2009  

• Accountantscontrole (bekostiging) 

• Onderwijsinspectie 

• Wet onderwijstoezicht, leerplicht 

• Wet openbaarheid bestuur  

• Basis Selectie Document MBO Raad 

• Documentair Structuur Plan 

• Declaraties bestuur 

• F&C accountantscontrole 

• Wet bescherming persoonsgegevens 

• Interne afspraken 

• …. etc 

Publiekrechtelijke onderwijsinstellingen 

vallen voor hun gehele archiefbeheer 

onder de Archiefwet; 

 

Besturen van scholen zijn verplicht een 

selectielijst op te stellen.  

wordt SIS gebruikt voor het examenbeheer, dan vallen die 

gegevens onder de bepalingen van de Archiefwet. Moet u 

waarborgen dat de examengegevens worden gearchiveerd 

en niet ontijdig worden vernietigd of overschreven. Ook 

moeten er maatregelen zijn getroffen om de gegevens 

langdurig te kunnen bewaren. 

 

De inspectie gaat ervan uit dat mbo-scholen alle 

examengegevens van een student bewaren, tot anderhalf 

jaar na diplomering. Dat is nodig om ons toezicht goed uit 

te kunnen oefenen 

Het afnemen examen (BSD 58) en 

verlenen van vrijstelling (BSD 60) moet je 

na 30 jaar vernietigen. 



Wat wil uw organisatie 

Betere dienstverlening Efficiëntere dienstverlening 



Repeterende processen 

Zaakgericht Werken 

Afhandeling 

Wet & Regelgeving 

Selectielijst/DSP 

NEN2082 

Samenwerken Processen 

Volledige flexibiliteit 

Vrijheid eindgebruiker 

Structuurloos 

Compliance 



Circle Software 

• Nederlands Softwarehuis 

• >100 medewerkers 

• Focus op gemeente en Onderwijs 

• Uw partner in informatievoorziening 

http://link2.map24.com/?street0=Geerweg 9&zip0=6135 KB&city0=Sittard&state0=&country0=nl&name0=Circle Software Group B.V.&lid=1df390c1&ol=nl-nl


Fundamenteel anders! 
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Doelstelling vanuit Nova 
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Invoer 

Afhandeling 

Archivering 

Duurzaam  

Digitaal  

Werken 



Architectuur 
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Ordeningsstructuur 

Dynamisch Magazijn 

Archief 

E-Depot 

Invoer 

Workflowmanagement en logica 

 

Digitaal Bekostiging Dossier 

 

 

 

 

 

 

Student Examendossier 

 

 

 

 

 

 

Crebo ExamenDossier 
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Scheidingsvellen – digitaal registreren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP: Dit document is student gebonden en wordt meegenomen voor de hele stapel 

 

  
STUDENT REGISTRATIE VOORBLAD 

 
STUDENTNR:  123456789 

 
 

 
 
 

Werkwijze backlog en barcode

Voorbladen

Medewerker/Locatie (herbruikbaar)

Gegevens gelden voor de hele stapel

Scheiding stapel

Alle volgende documenten zijn allemaal

van dezelfde student

Te digitaliseren documenten

Specifieke scheidingsbladen met documenttype voor 

Te digitalsieren document.

In dit geval cijferlijst en later diploma. 

Specifieke scheidingsbladen zijn herbruikbaar.

Hiermee is student (blauw) en document (geel) bekend.



Gescande documenten 



Verwerking 



Aanvullen metadata (indien nodig) 



Controleren van de scanbatch 



Automatische data extractie uit de cloud 



Herkennen documenttype 



 = 013457 (91,4%) 

 = Sebastian de Groot (53,5%) 

 = Sebastian de Groot (95,15) + 

Herkennen gemaakt werk 



 = MM??? DE BEK (12,3%) 

 = 5678 (91,5%) 

 = Maarten de Boer (93,4%) + 

Herkennen gemaakt werk 



Herkennen bij OOK/POK 

01-01-2013 (92,5%) 

Fill = true (99,5%) Ede (67,3%) 



Moet als doel volledige herkenning 



Zoeken full tekst dan wel op student 



Vrije tekst zoeken 



Zoeken: gestructureerd dossier 



Ervaringen vanuit Nova 

• Processen duidelijk - hou het simpel 

 

• Klein beginnen, je hoeft niet alles in 1x te doen 

 

• Markeer zo vroeg mogelijk de te scannen documenten met uniek ID 

 

• Veel testen 



voor uw aandacht! 



VRAGEN? 


