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Schonen van systemen en nieuwe 
BSD/DSP

• - FSR-werkgroep informatie- en

• archiefmanagement

• - Nieuwe selectielijst MBO (BSD)

• - Documentair Structuurplan (DSP)

• - Nog wat bijkomende uitdagingen

• - Praktijkvoorbeelden document-

• management in het mbo



FSR-werkgroep informatie- en
archiefmanagement



Nieuwe selectielijst MBO (BSD)

Beperkt tot openbaar gezagstaken:
Nr. 1
Werkproces Het verstrekken van getuigschriften (diploma’s)
Actor Examencommissie
Periode 2017-
Product Protocol, diploma, certificaat
Opmerking Onder protocol wordt verstaan een door de voorzitter en de secretaris van de 

examencommissie getekende uitslagenlijst. Als deze niet beschikbaar is binnen 
de instelling dienen certificaten, diploma en cijferlijst gelijk te worden 
gewaardeerd.

Waardering V 50 jaar na verstrekking

Nr. 2
Werkproces Het besluiten tot verlenen van vrijstelling van leerplicht
Actor Hoofd van de instelling
Periode 2017-
Product Besluit
Opmerking In de Leerplichtwet wordt het ‘hoofd van de instelling’ genoemd als actor. Met 

hoofd wordt bedoeld: hij die met de leiding van de instelling is belast (artikel 
1d). Per instelling moet bekeken worden wie hieronder verstaan wordt.

Waardering V 5 jaar



Nieuwe selectielijst MBO (BSD)

• Is van toepassing op alle mbo-scholen

• Beperkt tot openbaar gezagstaken

• Overige documenten worden opgenomen in het DSP

• Gaat in per 1-8-2017

• Oude selectielijst wordt per 1-8-2017 afgesloten en blijft van 

toepassing op alle daarin genoemde documenten t/m 31-7-2017



Documentair structuurplan (DSP)

• Expertmeetings per categorie

• Relevante wetgeving

– WEB

– Burgerlijk wetboek

– Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

– Financiële en fiscale wetgeving

• Onderwijsinspectie

• Werkgroep is ondersteund door Doxis



Documentair structuurplan (DSP)

• Het betreft een model

• Inhoudelijk is het klaar

• Onafhankelijk deskundige heeft positief geadviseerd

• Laatste check + Leeswijzer

• Distributie voorlopige versie half april

• Voorleggen aan DUO, OCW en Autoriteit Persoonsgegevens

• Implementeren

• Periodiek updaten
– Jaarlijkse bijstelling (indien nodig)

– FAQ (website FSR)







Nog wat bijkomende uitdagingen

• Verbreding documenten naar data
– Samenwerking met netwerken (IM en IBP)

• Verwijderen van data (FO)
• Recht ‘om vergeten te worden’
• Opvraag recht:

Vanaf 25 mei 2018 hebben zowel studenten als
medewerkers van onderwijsinstellingen het recht om hun
in gebruik zijnde persoonsgegevens “in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm” op
te vragen. Hierdoor kunnen betrokkenen hun
persoonsgegevens min of meer naadloos overdragen van
de ene verantwoordelijke naar de andere

• Archiveren Office (365)
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En nu hoe verder…

• In gesprek met gebruikersgroepen

en/of leveranciers

• Presentaties

• Thema bijeenkomsten Kennisdeling

(bijv. O365)

• …
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Te vinden op de websites van
saMBO-ICT, FSR en Kennisnet

12


