Cursus: Toepassing
gemeentelijke selectielijst
2020

 Startdatum / locatie
17 mei 2023
(Rijswijk)

 Duur
1 dag

Als opsteller en auteur van de nieuwe selectielijst voor
gemeenten en intergemeentelijke organen van 2017 en 2020

 Prijs
595

hebben wij als geen ander kennis van de totstandkoming, de
methodiek en de toepassing van de selectielijst. Met deze
kennis kunnen wij u in één dag precies uitleggen hoe de
nieuwe selectielijst in de praktijk ingevoerd en toegepast
moet worden. Ook geven we u richtlijnen t.a.v. de keuzes in
de toepassing van de selectielijst 2017 versus 2020.
Nieuwe methodiek
Met de selectielijst 2017 werd de nieuwe selectiemethodiek van het
Nationaal Archief vertaald in de methodiek van de gemeentelijke
selectielijst. Hiermee vond een verschuiving plaats van documentgericht
naar resultaatgericht waarderen. In deze cursus leggen wij u uit waarom
deze verschuiving noodzakelijk was, wat dit in de praktijk voor u betekent

Studieadvies nodig?
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Inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de selectielijst 2017
De wijzigingen in de selectielijst 2020 zijn voornamelijk inhoudelijk en wat
daarbij opvalt zijn de bewaartermijnen voor ‘nieuwe’ soorten gegevens
(algoritmes, logingegevens e.d.). Uiteraard is ook aandacht voor de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waardoor een aantal
bewaartermijnen is aangepast of toegevoegd. Daarnaast zijn omissies uit
de selectielijst 2017 aangepast en zijn ontbrekende resultaten toegevoegd.
Omdat de Selectielijst 2020 verbeteringen bevat van de Selectielijst 2017,
dient een organisatie een praktische afweging te maken over het toepassen
van bewaartermijnen uit de Selectielijst 2020 op zaken uit 2017 t/m 2019.
In een aantal van die gevallen is het te adviseren om de selectielijst 2020 te
volgen omdat bewaartermijnen uit 2017 bij nader inzien incorrect was of
ontbraken. In andere gevallen moet de Selectielijst 2017 gevolgd worden
omdat bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen pas op een later tijdstip zijn
ingegaan (bijv. per 01-01-2020) en de zaken uit 2017 t/m 2019 dus andere
bewaartermijnen hebben. Onze docenten geven u in de cursus een leidraad
welke keuzes op welk moment gemaakt kunnen en dienen te worden.

Hotspotmonitor
Tot slot besteden we in de training ook aandacht aan de lokale
hotspotmonitor en hoe u dit in de praktijk kunt uitvoeren.

De praktijk staat centraal
Uiteindelijk gaat het niet om de theorie achter de selectielijst maar om de
toepassing in de praktijk. Daarom vormt de praktische toepassing van de
waarderingsmethodiek van de nieuwe selectielijst vormt de rode draad van

de cursus. Tijdens de cursus wordt daarom veel geoefend. Daarnaast is er
voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen aan de praktijkervaren
docenten en is er ruimte te discussiëren over de nieuwe selectielijst.

Resultaat
Na afloop van deze cursus:
 Heeft u inzicht in de totstandkoming van de selectielijst
 Heeft u inzicht in de nieuwe waarderingsmethodiek (procesgericht i.p.v. documentgericht)
 Kunt u de selectielijst 2020 effectief implementeren en toepassen in de eigen organisatie

Aan het einde van deze cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

