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• Nieuwe selectielijst MBO (BSD) > 01-08-2017

• Documentair Structuurplan (DSP) > 01-08-2017

• Algemene verordening gegevensverwerking 
(AVG) 25-05-2018



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)

• Het betreft een model

• Implementeren verantwoordelijkheid instelling

• Periodiek updaten
– Bijstelling (indien nodig)

– FAQ (website FSR)







Algemene verordening 
gegevensverwerking
• Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent 
dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in 
de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer

• Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de 
mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij 
krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande 
rechten worden sterker. Organisaties die 
persoonsgegevens verwerken krijgen meer 
verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de 
verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen 
aantonen dat zij zich aan de wet houden.
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Rechten van betrokkenen

• Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)

• Recht van inzage (artikel 15 AVG )

• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

• Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

• Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (artikel 20 AVG)

• Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

• Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele 
besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG)
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Rechten van betrokkenen

• Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
– Actief informeren van betrokkenen mbt periode, rechten, bron, juridische grondslag voor de verwerking

• Recht van inzage (artikel 15 AVG )
– De AVG bevat een opsomming van informatie waarvoor het recht van inzage geldt

• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
– Niet alleen in eigen syste(e)m(en), maar ook in die waar gegevens aan zijn verstrekt

• Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
– Als de bewaartermijn is verstreken, wanneer verleende toestemming wordt ingetrokken, bij bezwaar tegen de verwerking, bij 

onrechtmatige verwerking

• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
– De mogelijkheid tot markeren van persoongegevens die (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden

• Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (artikel 20 AVG)
– Van door betrokkenen zelf verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm

• Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
– Vanwege specifieke redenen bezwaar maken tegen verwerking van betreffende persoonsgegevens

• Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG)
– Bijvoorbeeld bij een geautomatiseerd sollicitatie proces

10



Onze uitdagingen

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

• Verwijderen van data
– Functioneel Ontwerp > gereed gekomen mei 

2016

• Rechten van betrokkenen
– Werkgroep dataportibiliteit

• Archiveren Office (365)
– Kennisdeling O365 > themabijeenkomst
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En nu hoe verder…
• In gesprek met werkgroepen, netwerken, 

gebruikersgroepen en leveranciers

• Presentaties

• Handreikingen (FO bewaartermijnen 
persoonsgegevens)
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