
 
 
 
 
 
Frequently asked questions (FAQ) model documentair structuurplan (DSP) 
 
Dit document is opgesteld door de werkgroep Document- en Archiefmanagement van het Facilitair 
Samenwerkingsverband ROC’s, AOC’s en Vakscholen (FSR). FSR is een platform van de MBO Raad. 
 
Bij de MBO Raad en bij de FSR werkgroep Document- en Archiefmanagement komen regelmatig vragen 
binnen over het model DSP. De meestgestelde vragen en de antwoorden daarop vindt u onderstaand. Het 
model DSP en de bijbehorende inleiding en leeswijzer zijn te vinden op de website van de MBO Raad. 
 
Hoewel onderstaande vragen en antwoorden zorgvuldig zijn geformuleerd kunnen er geen rechten aan 
worden ontleend. Mbo-scholen blijven zelf ten alle tijde verantwoordelijk voor een juiste toepassing van wet- 
en regelgeving voor het bewaren van informatie en documenten en het zich hierover verantwoorden richting 
interne en externe belanghebbenden. Voor vragen en opmerkingen over dit document kunt een email sturen 
naar Nihat Yilmaz (n.yilmaz@mboraad.nl).  
 
1. Is er een vernietigingsplicht voor informatie/documenten?  
Vernietiging is verplicht op grond van de bestaande wetgeving. Deze verplichting is vooral dwingend voor 
informatie/documenten die persoonsgegevens bevatten. 
Er is echter de mogelijkheid in bepaalde situaties van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang 
uitzonderingscriteria te formuleren in het eigen DSP. De hoofdregel blijft: vernietigen na het verstrijken van 
de wettelijke bewaartermijn. 
 
2. Waar kan men iets vinden over bewaartermijnen? 
• Archiefwet 1995. 
• Het BSD (Basis Selectie Document) 2006 en de Selectielijst 2017. Deze bewaartermijnen zijn bindend. 
• Het DSP geeft adviserend diverse termijnen aan. 
Voor meer informatie over bewaartermijnen zie de inleiding en leeswijzer op het DSP. 
 
3. Waarom moeten diploma’s 50 jaar bewaard worden, kan dat niet korter? 
In principe hoeft een school de diploma’s alleen te bewaren als de gegevens waarop de diplomaverstrekking 
is gebaseerd niet meer voorhanden zijn. Wanneer niet (meer) aan deze eis kan worden voldaan, dan 
moeten diploma’s en getuigschriften die zijn uitgegeven tussen 1-1-1996 en 31-7-2017, 30 jaar worden 
bewaard. Diploma’s en getuigschriften die vanaf 1-8-2017 zijn uitgegeven moeten in vergelijkbare situaties 
50 jaar bewaard worden. Dit kan niet korter omdat deze bewaartermijn in de nieuwe selectielijst is 
opgenomen. Reden is dat een student in een later stadium een beroep kan doen op de gegevens mocht de 
student het diploma kwijtraken (bijv. door brand).  
 
 
 
 
 

  

https://www.mboraad.nl/publicaties/model-documentair-structuurplan-mbo
mailto:n.yilmaz@mboraad.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020298/2006-10-11
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst-voor-de-administratieve-neerslag-van-de-openbaar-gezagtaken-van


4. Wat is de bewaartermijn van gemaakt examenwerk?  
Van zowel portfolio/dagboek als examenwerkstuk is de bewaartermijn 2 jaar, dit in verband met eventueel 
bezwaar of beroep tegen een examencijfer en eventuele controles door de Inspectie. Als er sprake is van 
‘fysieke’ werkstukken kunnen foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen ook dienen als bewijs. Daarbij dienen wel 
de regels van de AVG in acht genomen te worden.  
 
5. Hoe om te gaan met het bewaren van Proeven van bekwaamheid?  
Proeven van bekwaamheid zijn de eindexamenwerkstukken van de studenten. 
Na beoordeling en vaststelling van een cijfer wordt het (net als het gemaakte examenwerk) tot 2 jaar na het 
diplomeren bewaard. Zo kan een student eventueel in beroep gaan tegen het eindcijfer. Na deze 2 jaar kan 
ervoor gekozen worden om de werkstukken alsnog mee te geven aan de betreffende studenten. Zie hierbij 
ook het antwoord op vraag 4. 
 
6. Wat is de bewaartermijn van examenresultaten?  
Het Protocol (een door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie getekende uitslagenlijst) 
wordt bewaard. Als dit niet beschikbaar is dienen certificaten, diploma en cijferlijst gelijk te worden 
gewaardeerd. Bewaartermijnen hiervoor zijn 30 jaar of 50 jaar. Zie hierbij ook het antwoord op vraag 3. 
 
7. Wat zijn examengegevens en welke bewaartermijnen hebben zij?  
Voor zover van toepassing kunnen daaronder de volgende gegevens worden verstaan: 
• Het examenprotocol, de door de examencommissie ondertekende cijferlijsten, bewaartermijn: BSD 

2006: 30 jaar. Selectielijst 2017: 50 jaar. 
• Uitspraak over een beslissing van de examencommissie, bewaartermijn: 10 jaar (BSD 2006) of 7 jaar 

(Selectielijst 2017). 
• De vastgestelde Onderwijs- en Examen Regeling (OER), bewaartermijn 7 jaar. 
• Beroeps Praktijk Overeenkomst (BPV) of Praktijk Overeenkomst (POK) met het leerbedrijf, 

bewaartermijn 7 jaar. 
• Toets en resultatenoverzicht in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers, bewaartermijn: BSD 

2006: 30 jaar. Selectielijst 2017: 50 jaar. 
• Het examenreglement en examineringshandboek, bewaartermijn BSD 2006: Blijvend bewaren. 

Selectielijst 2017 7 jaar. 
Kort samengevat: de weerslag van alle documenten (volgens bovenvermelde termijnen) die hebben 
bijgedragen aan de besluitvorming door de examencommissie. 
 
8. Wat is de bewaartermijn bij een vrijstellingsbesluit van de examencommissie?  
Bij het proces “Het opstellen van het examenprotocol” staat genoemd: “De resultatenlijst examens inclusief 
de verleende vrijstellingen”. De vrijstellingen vormen dus een onderdeel van het betreffende examenprotocol 
(en moeten 30 jaar of 50 jaar bewaard omdat deze vrijstellingen ook officiële documenten zijn die in dezelfde 
categorie vallen als deelcertificaten). 
 
9. Wat is de bewaartermijn van een Portfolio? 
Afhankelijk van hoe je ‘portfolio’ definieert, geldt het volgende: 
• Portfolio als examenbewijs: hiervoor geldt de termijn van 2 jaar in verband met de bewijslast richting 

onderwijsinspectie. 
• Portfolio als verzameldocument van studentgegevens zoals praktijkovereenkomsten en de 

urenregistraties: hiervoor geldt de termijn van 7 jaar.  
 



10. Mogen na de bewaartermijn de werkstukken retour aan (voormalig) studenten?  
Het is van belang dat de geleverde rapportage over de resultaten (eventueel onderbouwd met foto’s) met 
per deelnemer het eindresultaat, in ieder geval 2 jaar bewaard blijft. Wat betreft eventueel ‘fysieke’ 
werkstukken, kan een school zelf beleid formuleren op basis waarvan wordt gehandeld. Daarbij maakt de 
school overwegingen en schat mogelijke risico’s in, zoals: 
• De wenselijkheid van de student om werkstukken terug te krijgen. 
• Eventuele risico’s die de school loopt (kopiëren van resultaten, evt. leidend tot vormen van plagiaat). 
• Informatie over de rechten die (niet meer) kunnen worden ontleend aan de retour gegeven 

resultaten/producten. 
• Het (juridisch) eigenaarschap van het examenproduct. 
In geval van twijfel is het verstandig om verstrekking als een hoog risico in te schatten. 
Kort samengevat: gebruik de genoemde overwegingen in combinatie met het gezonde verstand, wees 
beducht op mogelijkheden tot fraude of oneigenlijk gebruik, houd rekening met termijnen voor bezwaar en 
beroep. 
 
11. Hoe lang worden de certificaten van keuzedelen bewaard?  
Een certificaat is een formeel door het examenbureau verstrekt document. Hiervoor geldt de termijn van 50 
jaar zoals vermeld in de selectielijst 2017. Een keuzedeel leidt lang niet altijd tot een certificaat. Maar er zijn 
wel keuzedelen waarvoor een certificaat wordt uitgereikt; in die gevallen geldt dan een bewaartermijn van 50 
jaar. 
 
12. Wat  zijn de bewaartermijnen m.b.t. tot inburgering?  
Het behaalde resultaat van afgenomen toetsen in het kader van inburgering dient 30 jaar of 50 jaar bewaard 
te worden. In WEB art. 7.3.1 wordt wel een onderscheid gemaakt in verschillende opleidingen educatie, 
maar in de daaropvolgende artikelen staat dat dezelfde artikelen van toepassing zijn op zowel het 
beroepsonderwijs als educatie en inburgering. 
 
13. Is het vaststellingsdocument van onze instelling dezelfde als genoemd in het DSP?  
Ieder vaststellingsdocument dient te voldoen aan de eisen van het DSP. Het vaststellingsdocument is een 
uitvloeisel van de afspraken die gemaakt zijn over valide exameninstrumenten van het MBO: 
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/afspraken_valide_exameninstrumenten_mbo_2juli201
8.pdf 
 
14. Op het tabblad Studentenadministratie in het DSP staat bij de start bewaartermijn: “na 

uitschrijven”. Welke uitschrijfdatum wordt hier gehanteerd, die van de instelling of van de 
opleiding? 

In artikel WEB 8.1.1 staat bij het inschrijven van een student niet expliciet of de datum van inschrijving die 
van de instelling of die van de opleiding is. Wanneer bij de inschrijvingsdatum uitgegaan wordt van de datum 
van de eerste inschrijving bij de instelling, wordt ook bij de uitschrijvingdatum uitgegaan van de uitschrijving 
van de instelling. Dan volgt het studentendossier de student, ook als er verschillende opleidingen bij 
dezelfde instelling worden gevolgd. 
 
15. Mogen wij als instelling kopie ID opvragen en bewaren?  
Volgens privacywetgeving mag er geen kopie ID bewaard worden. Wanneer de gegevens van het ID van de 
student zijn overgenomen in zijn of haar dossier, moeten eventuele kopieën van het ID direct worden 
vernietigd.  
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16. Mag je documenten uitsluitend digitaal bewaren?  
Ja dat mag. Binnen de interne bedrijfsvoering is het wel van belang om, op onderdelen, helderheid te geven 
over welk archief leidend is (digitaal of fysiek). De specificaties van een archiefruimte of applicatie zijn dan 
samen met de inrichting en controles hierop bepalend voor de kwaliteit. 
Als richtlijn kan men het kader wat met name voor de overheid ontwikkeld is als uitgangspunt nemen. 
Ondanks het feit dat de Archiefwet voor het mbo slechts geldt voor 2 processen, biedt de regelgeving in 
ruimer verband een goede houvast. Naast de Archiefwet en het Archiefbesluit uit 1995 is er de 
Archiefregeling uit 2009, deze is herzien in 2014. De Archiefregeling spreekt van een “goede geordende en 
toegankelijke staat”. Dit betreft dan aspecten die van toepassing zijn op een fysieke en/of digitale omgeving. 
Het totale kader van wetgeving, normen en handreikingen in relatie tot een digitale beheeromgeving is op 
praktische wijze samengevat in het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN). Versie 2 
dateert van 2017 (zie https://www.provincialearchiefinspecties.nl/pdf/Rodin_02_def_website.pdf). 
 
17. Sommige examens en beoordelingsformulieren zijn geheel digitaal. Moeten deze stukken voor 

archivering eerst uitgeprint worden om ze te bewaren gedurende de bewaartermijn?  
Als grondslag voor het bewaren geldt art. 18 Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 
(termijn); art. 6 lid 1 Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (inhoudelijk). Zie  
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036416/2016-08-01.  
Digitale documenten hoeven niet uitgeprint te worden om ze alsnog op papier te bewaren, zolang ze 
gedurende hun bewaartermijn digitaal zijn in te zien. Wanneer er updates komen, of andere systemen, of 
apparatuur wordt vervangen, moet men hier wel rekening mee houden. De opgeslagen digitale gegevens 
moeten dan mee overgezet worden. 
 
18. Is een digitale handtekening rechtsgeldig, bijvoorbeeld op een POK?  
Een gekwalificeerde elektronische handtekening is rechtsgeldig. Hierbij wordt een gekwalificeerd certificaat 
gebruikt. Binnen het MBO is enkele jaren geleden een proof of concept voor digitaal ondertekenen 
uitgewerkt onder de naam Edusign. De geselecteerde tooling, de applicatie Signhost van Evidos, is 
inmiddels bij een aantal ROC’s in gebruik, bijvoorbeeld ter ondertekening van de Onderwijs Overeenkomst 
(OOK) en de Praktijkovereenkomst (POK). Uitgebreide informatie vindt u in de Kennisnet / saMBO ICT 
publicatie over digitaal ondertekenen (zie https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Digitaal-
ondertekenen-in-het-mbo.pdf). 
 
19. Wat betekent substitutie van archiefbescheiden? 
Substitutie is het vervangen van een papieren archiefdocument door een digitale variant. Het papieren 
archiefdocument wordt na vervanging vernietigd en het digitale document wordt dan het formele stuk op 
basis waarvan de organisatie zich verantwoordt. Het proces om tot substitutie over te gaan is 
vereenvoudigd, er is geen externe machtiging meer nodig. De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden 
van het Nationaal Archief, geeft een goed overzicht van het optimale proces (zie 
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-vervanging-archiefbescheiden).  
 
20. Wat betekent digitaal overdragen van archiefbescheiden? 
Blijvend te bewaren archiefbescheiden moeten conform de Archiefwet en het Archiefbesluit binnen een 
termijn van 20 jaar overgedragen worden naar een archiefinstelling. Deze instelling voldoet aan alle eisen 
rondom de archiefruimte (klimaat, veiligheid e.d.) en het beheer van het archief. Voor het MBO is hier het 
Stads- of Regionale archief de geëigende partner. Feitelijk is het optioneel omdat de processen in het MBO 
die onder de Archiefwet vallen geen blijvend te bewaren documenten opleveren. 
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Dit geldt ook voor het digitale archief. Digitaal overdragen betekent dat het digitale archief terecht komt in 
een E-depot bij de archiefinstelling, of dat de toegangsrechten wijzigen in de eigen applicatie. De eisen ten 
aanzien van digitale duurzaamheid zijn ook relevant voor te vernietigen documenten, immers een 
bewaartermijn van 7 jaar is in een digitale wereld al lang. Pas de eisen ten aanzien van open 
bestandsformaten en een NEN2082 gecertificeerde Record Management Applicatie dus toe, ook als er niet 
overgedragen wordt. Het Stads- of Regionale archief kan hierbij adviseren. 
 
21. Leidt het diplomaregister van DUO ertoe dat scholen diploma’s en vrijstellingen niet hoeven te 

bewaren?  
De komst van het diplomaregister leidt niet tot het vervallen van de bewaarplicht met betrekking tot diploma- 
en vrijstellingsgegevens. De onderwijsinstellingen beschikken over de meest oorspronkelijke en volledige 
gegevens (afgezien van de originele waardedocumenten die aan betrokkenen zijn uitgereikt). Het 
diplomaregister bevat de afgeleide gegevens. De oorspronkelijke gegevens blijven beschikbaar zolang de 
bewaartermijn geldt. Niet alle examenresultaten worden in het diplomaregister opgenomen. 
 
22. Moeten wij aparte, volgens de Archiefwet goedgekeurde ruimten gebruiken voor het opslaan van 

de documenten? 
Nee dat hoeft niet. De oorspronkelijke ministeriële regelingen waarnaar het Archiefbesluit uit 1995 verwijst, 
zijn in 2009 vervangen door de Archiefregeling. Deze regeling is in 2014 herzien. De Archiefregeling bevat 
voorschriften omtrent duurzaamheid, goede geordende en toegankelijke staat en algemene voorschriften 
voor de bouw en inrichting van archiefruimten en – bewaarplaatsen. Een archiefruimte bevat blijvend te 
bewaren archiefbescheiden die binnen een termijn van 20 jaar worden overgedragen naar een 
archiefbewaarplaats die zich buiten de instelling bevindt. Omdat het Selectiedocument 2017 voor het MBO 
geen blijvend te bewaren documentsoorten bevat is het kader voor het MBO dus niet relevant. Uiteraard kan 
het wel als richtlijn geraadpleegd worden voor het bewaren van bijvoorbeeld de examengegevens. 
 
23. Hoe lang moeten archieven van rechtsvoorgangers worden bewaard om een verklaring afgelegd 

examen af te kunnen geven als een student zijn diploma is kwijtgeraakt? 
Het protocol (een door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie getekende uitslagenlijst, als 
deze niet beschikbaar is, certificaten, diploma en cijferlijst) dient 30 jaar (BSD 2016) of 50 jaar (Selectielijst 
2017) bewaard te worden.  
 
24. Als school zien we studenten soms terug na langere tijd. Het lijkt dan vreemd als we niet meer 

weten wat de student in zijn eerdere opleidingen heeft gedaan. Waarom mogen 
studentendossiers maar maximaal 2 jaar bewaard worden?  

Om alle dossiers langer te bewaren voor de incidentele gevallen waarbij studenten na twee jaar weer 
terugkomen is disproportioneel en ook strijdig met privacywetgeving. Een student kan ook onaangenaam 
verrast zijn als bepaalde gegevens nog steeds aanwezig zijn. Het staat de student echter wel vrij om bij 
vertrek het dossier te downloaden en zelf te archiveren. Bij opnieuw inschrijven kan het nieuwe dossier 
eventueel aangevuld worden met stukken die de student inbrengt. 
 
25.  Welke Alumnigegevens mag je bewaren, hoe, waar, hoe lang en wat mag je er mee doen?  
Het bewaren van gegevens oud-studenten buiten de bewaartermijnen om is alleen toegestaan als er een 
vastgesteld alumni-beleid is en de gegevensset zo beperkt mogelijk is. 
Hieronder puntsgewijs kort de AVG eisen met daaronder 5 aandachtspunten: 
• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. 



• Recht op inzage. Dat is het recht van personen om hun persoonsgegevens die u verwerkt in te zien. 
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. 
• Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.  
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel het recht op een 

menselijke blik bij besluiten. 
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
 
Personen hebben recht op duidelijke informatie over wat met hun persoonsgegevens wordt gedaan. Zie 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-
betrokkenen).  
Aandachtsgebieden: 
• Vraag expliciet om toestemming voor het vergaren van alumnigegevens aan het eind van de opleiding. 
• Denk aan toestemming van de ouders/verzorgers bij minderjarigen. 
• Geef duidelijk aan welke informatie gedeeld wordt en met welke reden. Bijvoorbeeld wel klassenfoto, 

klasnummer, afstudeerjaar, maar niet privéadressen, mailadressen en telefoonnummers. 
• Geef bij reünieactiviteiten aan welke informatie gedeeld wordt. Bij uitnodigingen wordt nooit privé-

informatie via de school gedeeld. (Mail)adressen en telefoonnummers kunnen oud-studenten zelf 
onderling uitwisselen. 

• Idealiter wordt dit op een website geregeld, waar alumni hun eigen gegevens kunnen aanvullen, 
wijzigen, (geheel) verwijderen (zie AVG eisen hierboven) etc. 
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