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Aanleiding 
In mei/juni 2022 is een nieuwe versie van de selectielijst Hogescholen uitgebracht.  
Ervaringen uit het veld hebben de afgelopen drie jaar geleidt tot voorstellen om de versie van 2019 
aan te passen. Er is gekeken naar ontbrekende bewaartermijnen en naar aanscherping van een 
aantal definities. 
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 
 
De term ‘Cobex’ is vervangen door de term ‘Cbe’. 
 
Bij een aantal processen zijn de grondslagen aangepast in verband met wijzigingen in de WHW. 
 

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. 
 
 

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 30b Aanvraag toets nieuwe opleiding: 
Gewijzigd: de grondslag 
 Reden: de WHW is aangepast 

Proces 39 Opleidingen accreditatie 
Gewijzigd: de grondslag 
 Reden: de WHW is aangepast 
 

Proces 40 Opleidingen accreditatie intrekkingen 
Gewijzigd: de grondslag 
 Reden: de WHW is aangepast 
 

Proces 50a Onderwijsmethodes 
Nieuw 

Het betreft hier methodes die door de instelling zijn ontwikkeld. Digitale leermiddelen die 
de instelling in eigendom heeft, vallen hier onder. Indien deze leermiddelen zijn ingekocht 
(geen eigendom) vallen onder proces 50. 

 
 
Onder paragraaf 3.2 Studentenadministratie is een tekst toegevoegd over de AVG 

 

Proces 83a Niet EER studenten inschrijving 
Gewijzigd: de toelichting 

Reden: er is een link toegevoegd naar de verplichtingen die een erkende referent heeft in 
het bewaren van documenten 
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Proces 113a Voor kennisgeving aannemen 
Nieuw 

Reden: omdat er nog geen grondslag in de selectielijst aanwezig voor het vernietigen van 
informatie waar de instelling geen actie op onderneemt. Er is gekozen voor een 
bewaartermijn van 1 jaar. 
 

Proces 114 Financiële administratie 
Gewijzigd: bij ‘Informatieobjecten is ‘automatische incasso’ toegevoegd inclusief een aparte 
bewaartermijn bij ‘Andere waardering’ 

Reden: een automatische incasso dient te kunnen overlegd zolang deze nog actueel is en 
nog minimaal 13 maanden nadat deze is vervallen. 

 

Proces 140 Rechten persoonsgegevens 
Gewijzigd: bij de ‘Informatieobjecten’ en in de ‘Andere waardering’ is 
‘Gegevensuitwisselingsovereenkomst’ toegevoegd 

Reden: deze ontbrak nog. 
 

Proces 141 Incidenten informatiebeveiliging 
Nieuw 

Reden: In de Baseline Informatiebeveiliging Hoger Overheid is een minimale bewaartermijn 
opgenomen voor incidenten in de informatiebeveiliging van minimaal 3 jaar. 

 
 

Wijzigingen in Hoofdstuk 3 
In paragraaf 3.4.1 is een uitleg opgenomen over hoe ‘representatieve selectie’ moet worden 
gezien. Deze tekst is ten opzichte van 2019 aangepast naar de tekst zoals deze door de NVAO is 
gehanteerd. 
 
In Paragraaf 3.6 zijn de volgende afkortingen gewijzigd: 

- Cobex is geworden Cbe: College van beroep voor examens 
 
 

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

- A0022 is vervallen omdat deze dubbel was met A0018 
- A0023 is vervallen omdat deze dubbel was met Proces 123 
- A0079 'Verzoek kopie getuigschrift' toegevoegd met een bewaartermijn van 1 jaar voor 

verzoeken van (oud-)studenten voor een kopie van hun diploma/getuigschrift 
- A0080 'Handhaving door derde' toegevoegd met een bewaartermijn van 10 jaar na 

afhandeling 
- A0081 'Schenking' toegevoegd. Het betreft hier zowel verkregen als verstrekte 

schenkingen. 

 

Wijzigingen in Bijlage 2 
Geen wijzigingen 
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Bijlage 1 Overzicht aangepast bewaartermijnen 
In dit overzicht vindt u een lijst met processen waarvan de bewaartermijn is aangepast. 
 
Proces Oude 

bewaartermijn 
Nieuwe 
bewaartermijn 

toelichting 

Proces 113a - 1 jaar Ontbrak nog 
Proces 114 (automatische 
incasso) 

7 jaar na 
afhandeling 

7 jaar na vervallen Deze moet bewaard 
worden zolang deze 
nog actueel is/loopt 

Proces 141 - 5 jaar Ontbrak nog 
A0079 Verzoek kopie 
getuigschrift 

- 1 jaar Ontbrak nog 

A0080 Handhaving door 
derde 

- 10 jaar Ontbrak nog 

A0081 Schenking - B Ontbrak nog 
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