
UITFASEREN & ARCHIVEREN

Je kan het systeem niet meer 
gebruiken maar het is nog wel 
raadpleegbaar.

Het systeem is uit de lucht, 
zorg dat raadpleegbare data 
tijdig is veiliggesteld. * Meer informatie is hierover te lezen in de Digitale HU nieuwsbriefspecial 

 over uitfaseren van maart 2019.

WAAR HOUDEN WE REKENING MEE

DIGITALE LEEROMGEVING

WAAROM GAAN SYSTEMEN UIT?
• Een nieuw / beter systeem is beschikbaar

• Het oude systeem wordt niet meer ondersteund door de leverancier

• Het systeem wordt zo weinig gebruikt dat het niet meer rendabel is 
 om het systeem in de lucht te houden

De digitale leeromgeving ondergaat een metamorfose, 

dat betekent ook afscheid nemen van diverse systemen. 

Vaak gaan deze eerst op GRIJS, daarna op ZWART.
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ARCHIVEREN VAN DIVERSE PRODUCTEN

We streven ernaar dat het onderwijs altijd 2 jaar (dus minimaal 1 vol collegejaar) 
de tijd heeft om over te stappen op het nieuwe systeem.

Data wordt conform 
wettelijke richtlijnen 
veiliggesteld, maar is niet 
voor online opslag en 
voor iedereen raadpleeg-
baar. Alleen voor audits, 
accreditaties en op need 
to know basis.

HU E-DEPOT

STUDENTEN/DOCENTEN ZIJN ZELF 
VERANTWOORDELIJK VOOR HET 
BEWAREN/OPSLAAN VAN EIGEN DATA. 
DUS DE OPLEIDING BLIJFT VERANTWOOR-
DELIJK VOOR DE ARCHIVERING, WIJ 
FACILITEREN HET PROCES.

DATA WORDT MAXIMAAL 7 JAAR BEWAARD 
EN DAARNA VERNIETIGD OVEREENKOM-
STIG DE WETTELIJKE NORM.
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Data is opgeslagen 

in het systeem 
en blijft daarin. 
Systeem kan 

geactiveerd worden 
voor raadpleging 
wanneer nodig.

Data wordt gemigreerd 
naar de e-depot:

 het digitale archief. 
De opleiding kan 
zelf de bestanden 

raadplegen.

Data wordt gemigreerd 
naar een veilige plek. 

We roepen de benodigde 
bestanden op, wanneer 

nodig.

Per uit te faseren systeem wordt bekeken wat de beste manier van archiveren is. 
Er zijn drie manieren, afhankelijk van de type bestanden, bewaartermijn en 
oproepbaarheid van data:


