
Leeswijzer actualisatie Selectielijst Hogescholen april 2016 
 
Tussen oktober 2015 en april 2016 is een werkgroep bestaande uit medewerkers van verschillende 
hogescholen bezig geweest met de actualisatie van de selectielijst Hogescholen. Sinds de vaststelling 
van de selectielijst in 2013 zijn er naar aanleiding van het gebruik van de lijst op- en aanmerkingen 
gekomen over de inhoud van de lijst. Veranderde wetgeving zorgde daarnaast voor processen die 
niet meer klopten. Deze veranderingen en opmerkingen hebben aanleiding gegeven tot het 
actualiseren van de selectielijst 2013. 
In deze leeswijzer vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zijn verwerkt in deze 
actualisatie. 
 

Algemeen 
De processen die vallen onder de wettelijke taken van hogescholen zijn niet veranderd. Dit houdt in 
dat deze actualisatie niet opnieuw door de minister goedgekeurd hoeft te worden. 
 
Aan de inleiding is een gedeelte toegevoegd waarin de werking van de selectielijst beter wordt 
uitgelegd. Er wordt duidelijk gemaakt dat deze selectielijst moet worden gezien als een advies voor 
het bewaren van archiefbescheiden en niet een verplichting. Ook wordt uitgelegd dat de vorm van 
een archiefbescheiden (papier of digitaal) geen invloed heeft op de genoemde bewaartermijnen. 
 

In de toelichting is paragraaf 4.1 aangepast om de keuzes voor proces 56 goed uit te leggen. Daar 

hoort ook een gedeelte bij over de risico’s die hogescholen lopen bij het (te vroeg) vernietigen van 

tentamens. 

In paragraaf 4.3 is een toelichting toegevoegd over het digitaal bewaren van getuigschriften en 

graden. 

 

Bijlagen 
Uitgangspunt voor de selectielijst is dat de genoemde werkprocessen of de daaruit voortkomende 
archiefbescheiden genoemd worden de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW). Dat 
heeft ertoe geleid dat met name in de selectielijst 2013 een flink aantal archiefbescheiden die 
hogescholen moeten of willen bewaren, niet zijn vermeld. Daarom is aan deze selectielijst een bijlage 
(bijlage 1) toegevoegd met een overzicht van verschillende archiefbescheiden met daarbij behorende 
bewaartermijnen. Deze bijlage moet worden gezien als een advies. Dit advies is gebaseerd op 
wetgeving en een risicoanalyse. In paragraaf 5.7 van de toelichting wordt de bedoeling van deze 

bijlage uitgelegd. 
 
Bijlage 2 geeft een overzicht van geldende wetgeving die een bewaartermijn voorschrijven van 
archiefbescheiden waar ook hogescholen aan moeten voldoen.  
 

Stukkenlijst 
Als tegemoetkoming aan wensen van gebruikers is een stukkenlijst beschikbaar gesteld. In deze 

stukkenlijst zijn alle archiefbescheiden opgenomen die in de selectielijst worden benoemd.  

Daarnaast zijn alle archiefbescheiden opgenomen die genoemd worden in bijlage 1. De stukkenlijst is 
toegevoegd om gebruikers makkelijker te kunnen laten zoeken naar het juiste proces. 



 

Processen 
Bij de processen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 de artikelen van de WHW zijn gecontroleerd 

 archiefbescheiden zijn verwijderd of toegevoegd 

 verwijzingen tussen processen zijn gecontroleerd 

 opmerkingen zijn aangepast en de toelichtingen zijn verbeterd 

 er is bij elk proces een waardering opgenomen voor een proces die heeft geleid tot een 
negatief resultaat (afgewezen, geweigerd, niet doorgegaan, etc.) 

 de actoren zijn beperkt tot 4 verschillende mogelijkheden 
 
Opmerkingen hebben geleid tot de volgende wijzigingen: 

o Proces 1a Bestuursleden aanstellingen 
dit proces is toegevoegd om de aanstelling van bestuursleden te kunnen waarderen. 

o Proces 6 Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs  
dit proces is qua naamgeving aangepast om beter aan te sluiten bij de gebruikte 
terminologie. 

o Proces 10a Geschillen tussen medezeggenschapsraad en Bestuur 
dit proces is toegevoegd om de geschillen tussen besturen en medezeggenschapsraden te 
kunnen waarderen. 

o Proces 24a Geschillenadviescommissie instelling  
Dit proces is toegevoegd om de instelling van een geschillenadviescommissie te kunnen 
waarderen. 

o Proces 30 Ontwikkeling opleiding, Proces 30a Aanvraag macrodoelmatigheidstoetsing, 
Proces 30b Aanvraag toets nieuwe opleiding 
Deze processen zijn ontstaan door het splitsen van Proces 30. Deze splitsing is doorgevoerd 
omdat niet alle archiefbescheiden uit proces 30 voor permanente bewaring in aanmerking 
kwamen en omdat de WHW deze archiefbescheiden apart benoemd. Proces 30a was 
voorheen proces 38. 

o Proces 34a Opleidingscommissies overleg 
Dit proces is toegevoegd om het overleg van de opleidingscommissie te kunnen waarderen. 

o Proces 38 Toetsen nieuwe opleiding 
Dit proces is samengevoegd met processen 30, 30a en 30b. 

o Proces 53 Studenten informatieverstrekking 
Dit proces heeft een andere benaming gekregen waardoor proces 127 kon vervallen. 

o Proces 56 Tentamens 
Bij dit proces is een beter onderscheid gemaakt tussen de bewaartermijnen voor tentamens. 
Dit is gebaseerd op te wens om de vele tentamenwerken niet langer te bewaren dan nodig. 
Er is daarom een verschil gemaakt voor gemaakte tentamens voor de representatieve 
selectie en andere tentamens. Daarnaast is een aparte bewaartermijn opgenomen voor de 
opgaven/inhoud en het protocol van de tentamens. 

o Proces 83 Studenten eerste inschrijving, Proces 83a Niet EER studenten inschrijving, Proces 
87a Studievoortgang Niet-EER student 
Bij proces 83 is proces ingevoegd. Uit proces 83 zijn vervolgens processen 83a en 87a 
gehaald en apart benoemd. De keuze is gemaakt om de archiefbescheiden zoals genoemd in 
de Vreemdelingenwet en Voorschrift Vreemdelingen apart te kunnen benoemen en 
waarderen. 

o Proces 86 Toelating Buitenlandse studenten 
Dit proces is vervallen en ondergebracht onder proces 83. 
 



o Proces 112a Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Dit proces opgenomen om deze meldcode zoals vermeld in de WHW te kunnen waarderen. 

o Proces 127 Onderwijs informatieverstrekking 
Dit proces is samengevoegd met proces 53. 


