Versie: Definitief
Datum: 2016-01-06 (aanv. 2017-05-22)
Attentie:
De bewaarperiode gaat in op 1 januari volgend op het jaar waarin het laatste document aan de ordner of dossier is toegevoegd.
Voorbeeld 1: looptijd ordner 2010 – 2014. Bewaartermijn is 10 jr. Dan beginnen we per 1-1-2015 te tellen met de bewaarperiode. Daarmee mag dus
de ordner in kwestie, na 1-1-2026 vernietigd worden.
Voorbeeld 2: looptijd van een dossier 2009 – 2016. Bewaartermijn is 30 jr. Dan beginnen we per 1-1-2017 te tellen met de bewaarperiode. Daarmee
mag het dossier in kwestie per 1-1-2047 vernietigd worden.

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in archieven van
Examencommissies.
Omschrijving Document

Bewaartermijn

Opmerkingen

Geven van adviezen aan faculteitsraad
en –bestuur over Onderwijs- en
Examenregelingen (OER)

1 jaar

BSD 60.056 adviezen worden bewaard
in het archief van de raad of het
bestuur

(Jaarlijks) opstellen van
vrijstellingsregelingen voor
examenonderdelen

5 jaar

BSD 60.080

Tentamen-/Examenopgaven

t/m 31-12-2013 moeten ze 2 jaar
BSD 60.081
bewaard blijven, na 01-01-2014 moeten
ze 7 jr. bewaard blijven

Tentamen-/Examenuitwerkingen

t/m 31-12-2013 moeten ze 2 jaar
BSD 60.081
bewaard blijven, na 01-01-2014 moeten
ze 7 jr. bewaard blijven

Tentamen-/Examenuitslagen

t/m 31-12-2013 moeten ze 2 jaar
BSD 60.081
bewaard blijven, na 01-01-2014 moeten
ze 7 jr. bewaard blijven

Goedkeuren van keuzes van
studenten van opleidingsprogramma’s

30 jaar

BSD 60.083

Afgeven van diploma’s, getuigschriften,
verklaringen aan studenten over met
goed gevolg afgelegde examens of
tentamens

30 jaar

BSD 60.084

Omschrijving Document

Bewaartermijn

Opmerkingen

Opstellen en vaststellen van een
reglement van orde

Bewaren

BSD 60.342 (B4)

Opstellen van algemene regels m.b.t.
organiseren en coördineren van
examens en tentamens

Bewaren

BSD 60.079 (B1)

Regelingen en richtlijnen voor
tentamens

Bewaren

BSD 60.079 (B1)

Regelingen en richtlijnen voor
examens

Bewaren

BSD 60.079 (B1)

Opstellen en vaststellen (jaarlijks)
tentamenrooster

Bewaren

BSD 60.079 (B1)

Opstellen en vaststellen van instructies
voor Examinatoren, correctoren en
surveillanten.

Bewaren

BSD 60.079 (B1)

Beslissen op verzoeken om af te
kunnen wijken van onderwijs-,
examen- en tentamenregelingen

Bewaren

BSD 60.082 (B5)

Examenregister

Bewaren

BSD 60.084 (B6)

Agenda’/Verslagen van de
examencommissie

Bewaren

BSD (B1)

Series inkomende en uitgaande post

Bewaren

Bewerkt door L&A

