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Handreiking voor inrichting archiefomgeving in MS365 

Aan: Alle medewerkers die belast zijn met de inrichting en beheer van een 

archiefomgeving in Teams en SharePoint Online 

Van: Ernestine Baake, hoofd DIV  

Datum: 8 september 2022 

 

 
Waarom? 

In 2020-2022 is Microsoft 365 (MS365) geïmplementeerd als gemeenschappelijke 
samenwerkingsomgeving met collega’s, studenten en externen. Bij de inrichting van de nieuwe 
werkomgeving in Teams en SharePoint Online is het inrichten van een archief een belangrijk 
aandachtspunt: 
• Waar staan archiefbestanden? 

• Wie beheert ze? 

• Wie zorgt voor vernietiging? 

• Hoe maak je archiefbestanden goed vindbaar? 

 
 
Het goed inrichten van een archiefomgeving kan de werkdruk voor de afdeling aanzienlijk 
verlagen, omdat de afdeling niet meer (achteraf) allerlei zoek- en opruimacties hoeft uit te 
voeren. Zie in de bijlage de begrippenlijst van de belangrijkste termen in dit document. 
 

Wat is archief? 

Archief is belangrijk als bron tijdens de bedrijfsvoering, bewijsvoering richting bijvoorbeeld derden 
en soms ook als historisch erfgoed.  

Het gangbare beeld van archief is dat dit bestanden (o.a. documenten) zijn die volgens wet- en 
regelgeving een tijd bewaard moet blijven na afhandeling of het afsluiten van een zaak/werkproces, 
maar die niet meer dagelijks gebruikt worden. 

 

Volgens de juiste definitie is een archiefbestand een bestand dat gecreëerd of ontvangen wordt bij 
de uitoefening van een taak. Het is niet afhankelijk van de ‘leeftijd’  van een bestand of het een 
archiefbestand is of niet. Ook recente bestanden kunnen dus behoren tot een archief. 
Archiefbestanden zijn van belang omdat ze gebruikt kunnen worden om achteraf te reconstrueren 
hoe processen in het verleden zijn verlopen of hoe bepaalde besluiten zijn genomen. In wet- en 
regelgeving is bepaald wat overheidsorganisaties verplicht zijn te bewaren. Let op: bij het uitvoeren 
van het dagelijks werk worden vaak bestanden van anderen verzameld. Dit zijn doorgaans geen 
archiefbestanden, maar naslagwerk, en hoeven dus ook niet gearchiveerd te worden. 
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Bij veel afdelingen worden archiefbestanden van afgesloten zaken op een aparte plek geplaatst 
dat ‘Archief’ wordt genoemd, waardoor deze dus ergens anders staan dan archiefbestanden 
betreffende lopende zaken. In deze Handreiking geven we een aantal oplossingen die aansluiten 
bij deze gangbare praktijk. Daarnaast geven we ook een optie waarin het onderscheid tussen 
oude en recente archiefbestanden wordt losgelaten. 
 

Compliancy en verantwoordelijkheid 

Door het goed inrichten van een archiefomgeving is de afdeling compliant aan wet- en regelgeving 
zoals de Archiefwet, de AVG, het securitybeleid en privacybeleid van de HvA. Daarnaast heeft de 
HvA zich gecommitteerd aan de landelijke Selectielijst hogescholen 2019. Dit document bevat een 
opsomming en toelichting van de belangrijkste processen van een hogeschool. Bij deze processen 
zijn de voornaamste archiefbescheiden geïnventariseerd en voorzien van een onderbouwde 
bewaartermijn. 

Er is altijd iemand binnen de afdeling verantwoordelijk voor het goed inregelen van 
informatiebeheer, dus ook het inrichten van een goed archief. Vraag na bij de Privacy Officer 
van jullie faculteit of dienst wie deze verantwoordelijke is. 
 

Drie scenario’s 

Er zijn veel mogelijkheden om het archief in te richten, zowel technisch als functioneel, maar 
uiteindelijk moet de inrichting vooral goed aansluiten bij de manier van werken van de afdeling. 
Hieronder beschrijven we het minimale, het medium en het maximale scenario voor het 
inrichten van een archiefomgeving. We raden aan voor het maximale scenario te gaan, want dit 
scheelt veel handmatige handelingen later en kan uiteindelijk de werkdruk verlagen. En daarbij is 
de HvA alleen bij het maximale scenario geheel compliant. 

 
Eerst volgen hieronder algemene adviezen betreffende geavanceerd documentbeheer en opties 
voor de locatie van het archief. 

 

Algemeen advies: gebruik SharePoint Online voor geavanceerd documentbeheer 

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de functionaliteiten van Teams en SharePoint Online: 

• Teams is een samenwerkingsomgeving waar je met collega's en externen kan chatten en 

vergaderen en notities, planningen en documenten kan opstellen en delen. Alle bestanden die 

gecreëerd en gedeeld worden in Teams worden opgeslagen op de achterliggende, 

gekoppelde SharePoint teamsite in de standaard documentbibliotheek ‘Documenten’. 

• SharePoint Online is de werkomgeving voor het geavanceerd beheren van 

documenten met de volgende mogelijkheden: 

• het inrichten van verschillende documentbibliotheken; 

• het inrichten van een complexe rechtenstructuur; 

• het koppelen van retentielabels met bewaartermijnen aan documenten, mappen  of 
documentbibliotheken (zie begrippenlijst); 

• het koppelen van nog meer metadata aan mappen en/of documenten; 

• het toepassen van verschillende weergaves van documenten, bibliotheken en  lijsten; 

• het inrichten van workflows voor archiefbeheer. 

Formele documenten kunnen hier optimaal en gebruiksvriendelijk worden beheerd. Aan 
formele documenten kunnen rechten ontleend worden. 

 
  

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/archiefwet
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/its-si/ict-beveiliging/ict-beveiliging.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/juridische-zaken/avg/privacybeleid-en-beleid-verwerking-persoonsgegevens-hva-incl.-bijlage.docx.pdf?1530799128084
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/div/selectielijst_hogescholen_actualisatie_2019_versie_1_0.pdf?1570525760181&_ga=2.47321378.469118443.1603715610-871255764.1603715610
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/div/selectielijst_hogescholen_actualisatie_2019_versie_1_0.pdf?1570525760181&_ga=2.47321378.469118443.1603715610-871255764.1603715610
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Wij raden aan om op één van deze ‘locaties’ het archief te plaatsen: 

• In een aparte documentbibliotheek binnen de bestaande SharePoint teamsite  van de 
afdeling (gekoppeld aan het team in Teams) in. Deze bibliotheek kan eventueel binnen 
Teams als apart tabblad getoond worden en op deze bibliotheek  kunnen unieke 
machtigingen geplaatst worden, bijvoorbeeld ‘alleen lezen’. 

• In een documentbibliotheek in een geheel aparte SharePoint teamsite (zonder Teams). 

Hiermee bedoelen we dus niet de gekoppelde SharePoint teamsite die automatisch aan het 

team in Teams gekoppeld zit, maar een geheel andere site, waarop ook weer unieke rechten 

toegekend kunnen worden. Dit zou handig kunnen  zijn voor documenten die niet of nauwelijks 

meer geraadpleegd worden en waar maar enkele mensen toegang toe hoeven of mogen 

hebben. 

• Het is ook mogelijk de archiefbestanden te laten staan tussen de recente, onder handen 

zijnde documenten. Dan is het wel belangrijk dat er metadata (zie begrippenlijst) aan worden 

gekoppeld om ze goed vindbaar te maken. Door middel   van een zoekvraag kunnen de 

archiefbestanden gegroepeerd/ gezocht worden. 

 
Er is nog een vierde locatie die wij niet aanraden, maar wel willen benoemen: 

• Binnen de SharePoint teamsite van de afdeling (gekoppeld aan het team in Teams)  kan 
binnen de documentbibliotheek / -bibliotheken met recente, onder handen zijnde documenten 
een aparte map aangemaakt worden voor archief. Deze map kan in een apart tabblad binnen 
Teams getoond worden en op ‘alleen lezen’ gezet worden. We raden deze archieflocatie niet 
aan, omdat de afwijkende rechten van de map ('alleen lezen') goed bijgehouden moeten 
worden. Deze optie is dus erg bewerkelijk. Ook kunnen afwijkende rechten verwarrend zijn 
voor de gebruikers. 

 
Lees hier de voor- en nadelen van de vier archieflocaties. 
 
Loop door onze beslisboom om te beslissen welke locatie voor jullie team het beste      gekozen 
kan worden. 
 
Let op: maak goede afspraken over het beheer van het archief! Om te zorgen dat de juiste 
documenten naar het archief worden verplaatst (en dat dit echt gebeurt!) en dat de archieflocatie 
netjes blijft met de juiste toegangsrechten is het belangrijk om het beheer goed in te regelen. Wij 
raden aan in elk geval één of twee beheerders aan te wijzen en met het hele team werkafspraken 
te maken. Zie hier een voorbeeld van werkafspraken. 
 

Minimale scenario 

a. De basis 

1. Vaststellen welke informatie in MS365 thuishoort: je bekijkt goed of er informatie in 
MS365 is opgeslagen die in een ander systeem thuishoort of al opgeslagen is. De afdeling 
DIV of de FIM kan hierbij eventueel advies geven. 

2. Beslissing maken over archieflocatie en inrichten: beslis samen met je team welke 
archieflocatie het beste bij jullie manier van werken past en richt deze in. Het kan handig 
zijn hier een of twee medewerkers verantwoordelijk voor te maken.  

3. Opstellen van werkafspraken: de afdeling maakt afspraken over het beheer van 
documenten:  
a. Hoe wordt het archief ingedeeld? 

b. Wie verplaatst de archiefbestanden (indien nodig)? 

c. Wie bepaalt de toegang tot de archiefbestanden? 

d. Wat ‘mag’ men met de archiefbestanden (wel of niet ‘alleen lezen’)? 

e. Welke titel geven we aan archiefbestanden, zodat alles uniform wordt 
opgeslagen?1  

f. Wie is verantwoordelijk voor de vernietiging van archiefbestanden, door het koppelen van 
de retentielabels (zie onderstaand) of het handmatig stuk voor stuk vernietigen van 
documenten of mappen? 

 

 
1  Bijvoorbeeld datum/redactionele vorm/versie: 20210330 Handreiking inrichting archiefomgeving MS365 HvA 
1.0. Zie hier een uitgebreide aanbeveling voor het opzetten van uniforme documentnamen. 

https://icthva.sharepoint.com/:b:/r/sites/AllesoverArchiveren/Gedeelde%20documenten/20211006%20Voor-%20en%20nadelen%20archieflocaties%20HvA%20v0.4.pdf?csf=1&web=1&e=rCEPnf
https://icthva.sharepoint.com/:b:/r/sites/AllesoverArchiveren/Gedeelde%20documenten/Archief%20beslisboom.pdf?csf=1&web=1&e=o2LAWw
https://icthva.sharepoint.com/:w:/r/sites/AllesoverArchiveren/Gedeelde%20documenten/Model-werkafspraken-beheer%20HvA%20v1.0.docx?d=w6be98539023142a79d89a6a7b01298b2&csf=1&web=1&e=nLF00Z
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Lees hier tips voor het inrichten van een mappenstructuur en metadatakolommen, het kiezen van 
documentnamen en versiebeheer.  
 

b. Dit is het voorgaande scenario plus het toepassen van retentielabels 

Retentielabels zijn metadata betreffende bewaartermijnen die aan documenten of groepen 
documenten kunnen worden toegekend. Na afloop van de bewaartermijn wordt het document of de 
groep documenten vernietigd. Dit kan automatisch gebeuren of men  krijgt eerst een notificatie en 
geeft toestemming voor vernietiging. Het toepassen van deze retentielabels kan alleen in 
SharePoint Online, niet in Teams. Als deze labels eenmaal zijn toegekend, zijn ze wel zichtbaar in 
Teams. Iedereen die toegang heeft tot de documenten kan de labels toekennen. 

a) Er zijn tot nu toe een aantal retentielabels beschikbaar binnen de HvA. Deze zijn te vinden in 
een lijst op de site “Alles over archiveren”.  

b) Als je geen retentielabels toepast, zorg dan dat het vernietigen van informatie op een andere 
manier ingeregeld wordt, bijvoorbeeld handmatig door een beheerder die documenten 
vernietigt na het verlopen van de verplichte bewaartermijn. 

 
Medium scenario 

Alle stappen van het minimale scenario, plus: 
1. De netwerkschijf opruimen: zie hier de Gouden Tips en Opruiminstructies per rol. 
2. De mappenstructuur herinrichten: laat deze goed aansluiten bij jullie manier van werken. 

De afdeling DIV of de FIM kan hierbij eventueel advies geven. 
3. Toekennen van extra metadata aan archiefbestanden (dit zijn labels): zoals  

dossier, project, studentnummer, pand etc. op document-, map- of bibliotheekniveau. 
Dit kan de “inrichter” zelf doen. 

 

Maximale scenario 

Alle stappen van het medium scenario plus: 

1. Inrichten van workflows; bijvoorbeeld voor de opname van een archiefdocument  in het 
archief of de goedkeuring voor de vernietiging van een archiefdocument. 
2. Toekennen van nog meer metadata aan archiefbestanden (dit zijn labels): 

zoals dossier, project, studentnummer, pand etc. op documentniveau. 

 
Meer informatie op “Alles over archiveren” 

Op de Site “Alles over archiveren” vind je allerlei tips voor archiveren, wet- en 
regelgeving en wat de afdeling DIV voor jou kan betekenen. 
 

Vragen of opmerkingen? 

Heb je hulp nodig, neem dan contact op met de afdeling DIV: servicedesk-div@hva.nl 

https://icthva.sharepoint.com/sites/AllesoverArchiveren/SitePages/Tips-voor-inrichten-mappenstructuur-en-metadatakolommen,-kiezen-documentnamen-en-versiebeheer.aspx#inrichten-mappenstructuur
https://icthva.sharepoint.com/sites/AllesoverArchiveren/SitePages/Retentielabels.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/AllesoverArchiveren/Opruiminstructies/Forms/AllItems.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/AllesoverArchiveren
mailto:servicedesk-div@hva.nl
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Bijlage: Begrippenlijst 
 

➢ MS365 bestaat uit verschillende onderdelen: 

• OneDrive is je persoonlijke bestandsopslag. 

• Teams is een samenwerkingsomgeving waar je met collega's, studenten en externen 
kan chatten en vergaderen en notities, planningen en documenten kan opstellen en 
delen. Alles wat gecreëerd en gedeeld wordt in Teams wordt opgeslagen op de 
gekoppelde SharePoint teamsite. 

• SharePoint Online is de cloudomgeving waar je kan inloggen om toegang te krijgen tot 

de SharePoint teamsite. 

 SharePoint teamsite: de werkomgeving voor het geavanceerd beheren van 
documenten door toepassing van metadata, retentielabels, verschillende weergaves 
van documenten, bibliotheken en lijsten, complexe rechtenstructuur en workflows. 
Formele documenten kunnen hier optimaal en gebruiksvriendelijk worden beheerd. 
Een teamsite wordt automatisch aangemaakt bij een team in Teams, maar kan ook los 
van een team worden aangemaakt. 

 SharePoint documentbibliotheek: een locatie binnen een SharePoint teamsite om 
bestanden op te slaan, eventueel in mappen. Deze is te tonen  in Teams als tabblad. 
Het is mogelijk specifiek beleid toe te passen op de rechtenstructuur, goedkeuring, 
bewaartermijnen, metadata (labels) en weergaves. Het is mogelijk meerdere 
bibliotheken per SharePoint teamsite       aan  te maken (met evt. specifieke 
rechtenstructuur). 

• Er zijn diverse apps beschikbaar die binnen bovengenoemde onderdelen gebruikt 

kunnen worden, zoals Planner, OneNote, Lists en Power BI (workflows) en traditionele 

apps als Word, Excel en PowerPoint. 

 

➢ Archief: archiefbestanden, vaak ook records genoemd, zijn de neerslag van het handelen 
van een instelling, in dit geval de Hogeschool. Een bestand is niet een archiefbestand op 
basis van leeftijd (oud), maar op basis van het feit dat het ontvangen of gecreëerd wordt bij 
de uitoefening van een taak. Ook recente bestanden kunnen dus behoren tot een archief. 
Omdat archieven het resultaat zijn van een taakuitvoering zijn ze geschikt om te 
reconstrueren wat jij of jouw team/afdeling hebt/heeft gedaan én ook anderen kunnen nagaan 
wat er gebeurd is. In wet- en regelgeving is bepaald wat overheidsorganisaties verplicht zijn te 
bewaren. Let op: bij het werk worden vaak bestanden verzameld van anderen. Dit zijn 
doorgaans geen archiefbestanden, maar naslagwerk. Archiefbestanden zijn niet alleen 
documenten, maar kunnen ook audio- en videobestanden, maquettes, foto’s, etc. zijn. De 
archieven voortkomend uit de publieke taken van de HvA vallen onder de Archiefwet 1995, 
het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling 2013. Daarnaast heeft de HvA zich 
gecommitteerd aan de Selectielijst hogescholen 2019. Deze wet- en regelgeving vereist dat 
de HvA haar archieven in goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat moet brengen 
en houden. Daarmee waarborgt de wet de belangen van: 
• bedrijfsvoering; 

• verantwoording en bewijsvoering naar derden; 

• historisch / cultureel erfgoed. 

 
➢ Cloud: De cloud is geen fysiek ding, maar een reusachtig netwerk van externe servers 

overal ter wereld die aan elkaar zijn gekoppeld en als één ecosysteem fungeren. De 
servers zijn ontworpen voor het opslaan en beheren van gegevens, het uitvoeren van 
toepassingen of het leveren van content of services, zoals streaming video's, webmail, 
kantoorsoftware of sociale media. In plaats van dat je  bestanden en gegevens van een 
lokale computer of pc haalt, open je deze online vanaf elk apparaat met een 
internetverbinding. De informatie is overal en altijd toegankelijk. 

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/div/selectielijst_hogescholen_actualisatie_2019_versie_1_0.pdf?1570525760181&_ga=2.47321378.469118443.1603715610-871255764.1603715610
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➢ Metadata: gegevens over gegevens. Ze zijn een vereiste voor een betekenisvolle inhoud van 
de archieven. Voorbeelden van metadata die aan bestanden gekoppeld worden: nummer, 
onderwerp, auteur, datum, dossiernummer, bestandsgrootte, locatie, retentielabel. 

 
➢ Retentielabels: Retentielabels zijn metadata in MS365 betreffende bewaartermijnen die aan 

documenten of groepen documenten kunnen worden toegekend. Na afloop van de 
bewaartermijn wordt het document of de groep documenten vernietigd. Dit kan automatisch 
gebeuren of men krijgt eerst een notificatie en geeft toestemming voor vernietiging. Het 
toepassen van deze retentielabels kan alleen in SharePoint Online, niet in Teams. Als deze 
labels eenmaal zijn toegekend, zijn ze wel zichtbaar in Teams. Iedereen die toegang heeft tot 
de documenten kan de labels toekennen. 

 
➢ Workflow: een vooraf gedefinieerd en herhaalbaar werkpatroon binnen een organisatie. Het 

is de automatisatie van een proces waarbij taken, informatie of documenten doorgegeven 
worden van een deelnemer naar een andere. De beste taken om te automatiseren in een 
workflow zijn die taken die vaak herhaald worden en veel tijd in beslag nemen. 


