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Aanleiding
In maart 2019 is een nieuwe versie van de selectielijst Hogescholen uitgebracht. Voornaamste
reden om de selectielijst aan te passen, was de inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Deze wet beperkt de mogelijkheden van organisatie
in het opvragen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Dit was de aanleiding voor de
werkgroep om de selectielijst Hogescholen, actualisatie 2016 opnieuw tegen het licht te houden.
Er is voornamelijk gekeken naar de effecten van de AVG op de bewaartermijnen van
persoonsgegevens.
Meteen is ook deze mogelijkheid aangegrepen om een aantal processen qua bewaartermijn en qua
inhoud aan te passen. Ervaringen uit het veld hebben de afgelopen drie jaar geleidt tot voorstellen
om de versie van 2016 aan te passen.
In dit artikel worden de wijzigingen per hoofdstuk op een rij gezet met per wijziging de motivatie
voor die wijziging. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bewaartermijnen die zijn
aangepast.

Algemene wijzigingen
Op verzoek van gebruikers is er een hoofdstukindeling aan toegevoegd. Deze was nog niet
opgenomen in de versie van 2016.
Overal zijn verwijzingen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Vrijstellingsbesluit
WBP verwijderd en vervangen (indien nodig) door verwijzingen naar de AVG.
De term ‘Archiefbescheiden’ is overal vervangen door de term ‘Informatieobjecten’. Deze term sluit
beter aan bij de huidige ontwikkelingen in het vakgebied.

Wijzigingen in Hoofdstuk 1
In hoofdstuk 1 zijn een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.
Zo is in paragraaf 1.1 is een stuk tekst toegevoegd waarin globaal beschreven wordt waarom de
selectielijst opnieuw is aangepast.
In paragraaf 5.2 en de (nieuwe) paragraaf 5.5 worden de effecten van de AVG op Hogescholen en
op deze selectielijst uitgelegd.

Wijzigingen in Hoofdstuk 2 (de processen)
Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen, zowel inhoudelijk als tekstueel,
per proces. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alleen maar de wijzigingen in de
bewaartermijnen.

Proces 11 Medezeggenschapsraad verkiezingen:
Toegevoegd: een bewaartermijn voor stembiljetten V 6 weken na afhandeling
Reden: dit ontbrak nog

Proces 33 Onderwijs- en examenregelingen
Gewijzigd: het advies van de opleidingscommissie (V 5 jaar na afhandeling) is aangepast in
‘instemmingsbesluit opleidingscommissie’ en op Bewaren gezet
Reden: de status van een opleidingscommissie is veranderd.

Proces 42 Speciale studietrajecten
Gewijzigd: de bewaartermijn van ‘Niet doorgegaan’ is terug gebracht van 3 jaar naar 1 jaar
Reden: in dit proces worden vaak individuele studenten besproken en er is dus sprake van
persoonsgegevens. Dit zijn voornamelijk bijzondere persoonsgegevens die vernietigd
moeten worden zodra een Hogeschool geen belang meer heeft om de gegevens te
bewaren. Die moeten zo snel mogelijk vernietigd worden.
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Proces 51 Stages
Verwijderd: Stageovereenkomst
Gewijzigd: de toelichting
Reden: dit komt niet meer voor. Er is wel een toelichting toegevoegd dat er sprake kan zijn
van een driepartijenovereenkomst kan zijn, maar dat valt dan onder A0054.

Proces 52 Onderwijsovereenkomsten
Gewijzigd: de bewaartermijn van ‘Niet doorgegaan’ is terug gebracht van 3 jaar naar 1 jaar
Reden: in deze processen worden vaak individuele studenten besproken en er is dus sprake
van persoonsgegevens die zo snel mogelijk verwijderd moeten worden.

Proces 57 Fraude
Toegevoegd: het informatieobject ‘Waarschuwing’
Reden: deze ontbrak nog
Toegevoegd: een andere waardering ‘niet geconstateerd’ V 2 jaar na afhandeling
Reden: in dit soort zaken worden vaak veel persoonsgegevens verwerkt. Als er geen fraude
wordt geconstateerd, heeft de Hogeschool geen reden deze persoonsgegevens lang te
bewaren.

Proces 59 Examens propedeutische fase
Verwijderd: Andere waardering Niet doorgegaan V 5 jaar na afhandeling
Reden: er is geconstateerd dat deze bewaartermijn overbodig was

Proces 62 Examens
Gewijzigd: de bewaartermijn van ‘Niet doorgegaan’ is aangepast van V 5 jaar naar V 2 jaar na
afhandeling.
Reden: er is geen gegronde reden waarom een Hogeschool deze (persoons)gegevens 5 jaar
zou moeten bewaren. Daarom is ervoor gekozen om de bewaartermijn terug te brengen
naar 2 jaar.

Proces 65 Lectoraten
Gewijzigd: de toelichting
Reden: er is een toelichting toegevoegd over het bewaren van een aanstelling van een
lector. Er wordt tevens benadrukt dat als een aanstelling permanent wordt bewaard, de
organisatie zich moet afvragen welke persoonsgegevens dan bewaard worden.

Proces 83 Studenten eerste inschrijving
Verwijderd: de informatieobjecten ‘identiteitsbewijs’, ‘Uittreksel BRP’, ‘Pasfoto’
Reden: dit zijn persoonsgegevens die nog wel gevraagd kunnen worden door een
Hogeschool. Als de identiteit van de student vervolgens is vastgesteld, moeten deze
gegevens verwijderd worden. Ze mogen dus niet bewaard worden en daarom zijn ze
verwijderd uit de selectielijst. Dit is opgenomen in de toelichting.
Gewijzigd: in Proces is ‘en toehoorders’ geschrapt.
Gewijzigd: de Informatieobjecten ‘Vastlegging BRON’, ‘Bewijs van toelating decentrale loting’
Gewijzigd: de toelichting op dit proces is aangepast. Er stond hier een tekstuele uitleg met een
verwijzing naar de WBP.

Proces 83a Niet EER studenten inschrijving
Gewijzigd: de toelichting
Reden: er is nog onduidelijkheid of hogescholen de identiteitsgegevens en visa van
buitenlandse studenten moeten bewaren of dat alleen de IND dat moet doen.

Proces 87 Studievoortgang bewaking
Gewijzigd: de toelichting
Reden: er stond een verwijzing naar de WBP.
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Proces 88 Studenten financiële ondersteuning
Gewijzigd: de toelichting
Reden: er wordt nu in de toelichting gewezen op het feit dat alleen gegevens mogen
worden bewaard die nodig zijn voor de verantwoording. Anders moeten ze onder de AVG
verwijderd worden.

Proces 89 Studenten bijzondere voorzieningen
Verwijderd: het informatieobject ‘beperkingsverklaring’
Gewijzigd: de toelichting
Reden: ingediende bewijsstukken mogen niet worden bewaard onder de AVG. Indien er
twijfels zijn over de rechtmatigheid van de toekenning, moeten de gegevens opnieuw
worden ingeleverd door de student.

Proces 92 Studenten uitschrijving
Gewijzigd: bij ‘Informatieobjecten’ is CRI-HO vervangen door BRON
Gewijzigd: de bewaartermijn is aangepast van V 5 jaar na uitschrijving naar V 2 jaar na
uitschrijving.
Reden: de bewaartermijn komt nu overeen met de bewaartermijn van de inschrijving van
een student.
Verwijderd: de toelichting
Reden: er stond een verwijzing naar de WBP.

Proces 94 Sollicitaties
Gewijzigd: de grondslag is aangepast van ‘Vrijstellingsbesluit WBP’ naar ‘Intern beleid’
Reden: het vrijstellingsbesluit bestaat niet meer
Gewijzigd: de toelichting
Reden: de verwijzing naar het vrijstellingsbesluit WBP is aangepast.

Proces 95, 95a en 95b Personeel
In verband met de AVG is proces 95 “Personeelbeheer” vervallen en vervangen door drie processen
1. Proces 95 Personeelsaanstelling
2. Proces 95a Afspraken personeelsleden
3. Proces 95b Onderzoek en beoordeling personeel
Daardoor zijn de volgende bewaartermijnen aangepast of anders vermeld:
Een aanstelling (dienstverband) is nog steeds V 10 jaar na einde dienstverband (proces
95), alsmede
De loonbelastingsverklaring en het identiteitsbewijs zijn nog steeds V 5 jaar na einde
dienstverband (proces 95)
Verlof, toelage, Vergoedingen, afspraken over nevenfuncties, e.d. vallen onder proces 95a
en staat op 7 jaar na werkingsduur
Disciplinaire maatregelen, Geneeskundige onderzoeken, meldingen over agressie en RI&E’s
vallen onder proces 95b en staan op V 10 jaar na afhandeling
Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden nu onder proces 95b 5 jaar afhandeling
of 2 jaar na einde dienstverband bewaard (welke situatie eerder komt)
Arbo-incidenten worden 10 jaar bewaard, tenzij er sprake is van gevaarlijke stoffen, dan is
er sprake van een bewaartermijn van 40 jaar na afhandeling (proces 95b)
Daarmee zijn ook vervallen de volgende nummers uit bijlage 1 van de Selectielijst:
A0057 Agressie tegen personeelsleden (nu proces 95b)
A0060 Functionele schaalindeling (nu proces 95)
A0062 Maatregelen personeel (nu proces 95b)
A0065 Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) (nu proces 95b)
A0068 Verlof medewerker (nu 95a)
A0071 Wijziging arbeidsplaats (nu 95a)
Van deze processen is alleen de bewaartermijn aangepast van Wijziging arbeidsplaats. Die van V10
jaar na einde dienstverband naar V7 jaar na werkingsduur gegaan.
Reden: onder AVG is voor een groot aantal gegevens onwenselijk om die langer te bewaren dan
nodig.
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Proces 97 Personeel rechtsposities
Gewijzigd: de bewaartermijn voor ‘Niet doorgegaan’ is aangepast van V 5 jaar na afhandeling naar
1 jaar na afhandeling.
Reden: vanwege de mogelijke aanwezigheid van persoonsgegevens is deze bewaartermijn
aangepast.

Proces 98 Ziekteverzuimadministratie
Gewijzigd: de toelichting
Reden: de toelichting op de bewaartermijn is aangepast vanwege het vervallen van het
Vrijstellingsbesluit WBP

Proces 100 Bezwaarschriften personeelsleden en 101 Beroepschriften personeelsleden
Gewijzigd: de toelichting
Reden: WBP is vervangen door de AVG.

Proces 109 Inkoop producten en diensten
Gewijzigd: de bewaartermijn voor ‘Afgewezen offerte Europese aanbesteding’ is aangepast van 4
jaar naar 3 jaar.
Reden: deze wetgeving is veranderd.

Proces 112 Misdrijven minderjarige aangifte
Toegevoegd: de toelichting
Reden: er was onduidelijkheid of klachten over personeelsleden vielen onder dit proces of
onder het proces 95b.

Paragraaf 2.3.8
Paragraaf 2.3.8 is toegevoegd. Dit betreft drie processen die rechten en plichten onder de AVG
afdekken.
De drie processen zijn:
Proces 138 Beleid persoonsgegevens en informatieveiligheid: bewaren

Proces 139 Datalekken: V 5 jaar na afhandeling. Daarmee is A0017 verplaatst naar dit proces
Proces 140 Persoonsgegevens verwerken: V 5 jaar na afhandeling met als uitzondering:
a.

b.
c.

Toestemming voor verwerken van persoonsgegevens, verwerkingsovereenkomst: V
5 jaar na werkingsduur
Inzageverzoek persoonsgegevens V 1 jaar na afhandeling
Niet doorgegaan V 1 jaar na afhandeling

Wijzigingen in Hoofdstuk 3
In paragraaf 3.4.1 is een uitleg opgenomen over hoe ‘representatieve selectie’ moet worden
gezien.
In paragraaf 3.5.7 zijn alle verwijzingen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het
Vrijstellingsbesluit WBP verwijderd.
In Paragraaf 3.6 zijn de volgende afkortingen toegevoegd
AP: Autoriteit Persoonsgegevens
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
BRON: Basisregistratie Onderwijs
De volgende afkortingen zijn verwijderd:
Cbp: College bescherming persoonsgegevens
CRI-HO: Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs

Wijzigingen in Bijlage 1
In bijlage zijn de volgende nummers vervallen c.q. verplaatst:
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-

A0017 Datalekken is verplaatst naar Proces 139 en de bewaartermijn is aangepast naar V 5
jaar na afhandeling
A0057 Agressie tegen personeelsleden (nu proces 95b)
A0060 Functionele schaalindeling (nu proces 95)
A0062 Maatregelen personeel (nu proces 95b)
A0065 Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) (nu proces 95b)
A0068 Verlof medewerker (nu 95a)
A0071 Wijziging arbeidsplaats (nu 95a). De bewaartermijn aangepast van V10 jaar na
einde dienstverband naar V 7 jaar na werkingsduur.

Wijzigingen in Bijlage 2
In bijlage 2 (wet- en regelgeving) is achter de Europese aanbestedingsrichtlijn de tekst opgenomen
“vervallen 2014”. Daarnaast zijn de artikelen van deze richtlijn uit de selectielijst geschrapt.
Ook de artikelen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Vrijstellingsbesluit WBP zijn
geschrapt en achter de vermelding is het overzicht is vermeld “vervallen 25 mei 2018”.
Nieuw opgenomen is de Aanbestedingswet. Deze is in de plaats gekomen van de Europese
aanbestedingsrichtlijn.
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Bijlage 1 Overzicht aangepast bewaartermijnen
In dit overzicht vindt u een lijst met processen waarvan de bewaartermijn is aangepast.
Proces
Stembiljetten

Oude
bewaartermijn
-

Instemmingsbesluit
opleidingscommissie (OER)
Speciale studietrajecten:
niet doorgegaan
Stageovereenkomst

V 5 jaar na
werkingsduur
V 3 jaar na
afhandeling
V 7 jaar na
afronding

Onderwijsovereenkomsten:
niet doorgegaan
Fraude: niet geconstateerd

V 3 jaar na
afhandeling
-

Examens: niet doorgegaan

V 5 jaar na
afhandeling
V 2 jaar na
uitschrijving

Identiteitsbewijs, uittreksel
BRP en Pasfoto
(inschrijving)
Beperkingsverklaring
(bijzondere voorziening)
Uitschrijving student
Toelages
Nevenfuncties
Opleidings- en
begeleidingsplan
Arbo-incident

V 1 jaar na einde
voorziening
V 5 jaar na
uitschrijving
V 10 jaar na einde
dienstverband
V 10 jaar na einde
dienstverband
V 10 jaar na einde
dienstverband
V 10 jaar na einde
dienstverband

Rechtspositie Niet
doorgegaan
Functionerings- en
beoordelingsgesprekken

V 5 jaar na
afhandeling
Maximaal 2 jaar
na einde
dienstverband

Afgewezen offerte
Europese aanbesteding
Beleid persoonsgegevens
en informatieveiligheid
Datalekken

V 4 jaar na
afhandeling
-

Inzageverzoek
persoonsgegevens
Correctie, verwijdering,
beperking verwijdering of

V 3 jaar na
afhandeling
-

Nieuwe
bewaartermijn
6 weken na
afhandeling
Bewaren

toelichting

V 1 jaar na
afhandeling
-

Proces 42

V 1 jaar na
afhandeling
V 2 jaar na
afhandeling
V 2 jaar na
afhandeling
Direct na
vaststellen
identiteit student
Direct na
afhandeling
V 2 jaar na
uitschrijving
V 7 jaar na einde
werkingsduur
V 7 jaar na einde
werkingsduur
V 7 jaar na einde
werkingsduur
V 10 jaar na
afhandeling of V
40 jaar bij contact
gevaarlijke stoffen
V 1 jaar na
afhandeling
V 5 jaar na
afhandeling of 2
jaar na einde
dienstverband
V 3 jaar na
afhandeling
Bewaren
5 jaar na
afhandeling
V 1 jaar na
afhandeling
V 5 jaar na
afhandeling
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Proces 11
Proces 33

Proces 51 (indien het een
driepartijenovereenkomst
betreft: zie A0054)
Proces 52
Proces 57
Proces 62
Proces 83

Proces 89
Proces 92
Proces 95a
Proces 95a
Proces 95a
Proces 95b

Proces 97
Proces 95b

Proces 109
Nieuw proces 138
Van A0017 naar Proces
139
Nieuw proces 140
Nieuw proces140
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dataportabiliteit van
persoonsgegevens
Toestemming verwerking
persoonsgegevens
Verwerkingsovereenkomst
AVG
Wijziging arbeidsplaats

V 10 jaar na einde
dienstverband

V 5 jaar na
werkingsduur
V 5 jaar na
werkingsduur
V 7 jaar na
werkingsduur
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Nieuw proces 140
Nieuw proces 140
Van A0071 naar proces
95a
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