Handboek Vervanging
Versie 1.1

Datum

12 juli 2021

Versiehistorie
Datum

Versie

Wijzigingen

24-01-2019

0.1

1e opzet

7-05-2019

0.2

Opmerkingen
Expertisegroep
Informatiehuishouding
doorgevoerd.

24-6-2020

0.3

Tekst geactualiseerd t.g.v.
aanpassingen in proces en
nadere inzichten.

27-07-2020

0.4

07-08-2020

0.9

28-01-2021

1.0

Tekst geactualiseerd
n.a.v. opmerkingen.
Tekst geactualiseerd
n.a.v. opmerkingen
Aanpassingen in tekst
n.a.v. aanbevelingen audit
ADR.

12-07-2021

1.1

Aanpassing n.a.v. laatste
ontwikkelingen binnen
RvdK

Auteur

Colofon
Afzendgegevens

Landelijke Staforganisatie

Contactpersoon

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.kinderbescherming.nl
Procesregie/ IKP

Pagina 3 van 39

Inhoudsopgave
VOORWOORD .................................................................................................................................... 6
1.

RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING ............................................................. 7

2.

KERNBEGRIPPEN EN UITGANGSPUNTEN........................................................... 8

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

DIGITALISEREN EN VERVANGEN................................................................................... 8
NOODZAAK VERVANGEN .............................................................................................. 8
SCOPE VERVANGEN ..................................................................................................... 8
DOCUMENTEN ............................................................................................................. 9
WETTELIJKE GRONDSLAG .......................................................................................10

3.1.
3.2.
3.3.
4.

ARCHIEFWET ............................................................................................................. 10
OVERIGE KADERS ...................................................................................................... 11
TOETSING KWALITEIT DIENSTVERLENING .................................................................. 12
PROCES ............................................................................................................................13

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

DOEL EN EIGENAAR ................................................................................................... 13
PROCESMODEL .......................................................................................................... 13
PROCESSTAPPEN ....................................................................................................... 14
TOELICHTING PROCES ............................................................................................... 15
KWALITEITSBORGING ..............................................................................................16

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
6

TOELICHTING MAATREGELEN ..................................................................................... 16
CONTROLEREN BEELDKWALITEIT ............................................................................... 16
TELLEN DOCUMENTEN................................................................................................ 17
VISUELE CONTROLE DOCUMENTEN 1 ......................................................................... 17
VISUELE CONTROLE DOCUMENTEN 2 ......................................................................... 17
FUNCTIESCHEIDING .................................................................................................. 17
TRAINING MEDEWERKERS .......................................................................................... 17
UITVOEREN STEEKPROEF ........................................................................................... 17
INTERNE KWALITEITSCONTROLE ................................................................................ 18
VERVANGINGSCONTROLE .......................................................................................... 18
ACTUALISATIE VAN HET HANDBOEK VERVANGING ..................................................... 19

BIJLAGEN ........................................................................................................................20
BIJLAGE 1 VERVANGINGSBESLUIT.............................................................................................. 20
BIJLAGE 2 ORGANISATIE RVDK ................................................................................................. 21
BIJLAGE 3 RACI MATRIX ............................................................................................................ 22
BIJLAGE 4 RICHTLIJN UITVOERING STEEKPROEF VERVANGINGSPROCES...................................... 24
BIJLAGE 5 UITKOMST EENMALIGE STEEKPROEF .......................................................................... 27
BIJLAGE 6 BEELDKWALITEIT ...................................................................................................... 29
BIJLAGE 7 TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR ................................................................................. 30
BIJLAGE 8 RICHTLIJN VERNIETIGEN GESCANDE POST ................................................................. 31
BIJLAGE 9 VERKLARING INTERNE KWALITEITSCONTROLE TER VERKLARING KWALITEIT SCANNEN EN
VERVANGEN ............................................................................................................................... 32
BIJLAGE 10 MODEL VERNIETIGINGSOPDRACHT ......................................................................... 34
BIJLAGE 11 MODEL VERVANGINGSVERKLARING ......................................................................... 35
BIJLAGE 12 MODEL LOGBOEK INCIDENTEN SCANSTRAAT ........................................................... 36
BIJLAGE 13 MODEL SEMAFOORBLAD .......................................................................................... 37
BIJLAGE 14 WIJZIGINGSFORMULIER .......................................................................................... 38
BIJLAGE 15 GERAADPLEEGDE BRONNEN .................................................................................... 39

Pagina 4 van 39

Pagina 5 van 39

Voorwoord
Voor u ligt het Handboek Vervanging Kinddossiers van de Raad voor de Kinderbescherming
(hierna: RvdK) dat in de Staatscourant nummer 36122, d.d. 21-07-2021 is gepubliceerd.
De rijksoverheid bevindt zich in een overgangsfase van analoog naar digitaal, in het streven
een volledig digitaal werkende overheid te zijn (met de kanttekening dat de rijksoverheid
niemand mag uitsluiten door haar manier van werken). Dit is een van de aanleidingen om bij
de RvdK in toenemende mate met cliënten en ketenpartijen digitaal te communiceren. Dit
wordt bereikt door de inkomende post ten behoeve van het kinddossier digitaal te verwerken
en af te stappen van papieren dossiers.
De RvdK is al een paar jaar bezig met een transitie naar een volledig digitale werkomgeving,
en sinds juli 2018 is het digitaal archief leidend. Vanaf dat moment zijn twee scanstraten in
gebruik genomen voor het scannen van alle inkomende post, en is geen sprake meer van
een papieren archief. De fysieke inkomende post wordt vanaf dat moment in dagdozen
bewaard en in afwachting van het vervangingsbesluit opgeslagen.
Dit handboek is de basis voor het besluit tot vervanging van archiefbescheiden (bijlage 1)
voor de inkomende post ten behoeve van kinddossiers. Vervanging in de betekenis van het
formeel en feitelijk plaatsmaken van papieren voor digitale archiefbescheiden.
Het handboek is bedoeld voor alle medewerkers van de RvdK die betrokken zijn bij het
digitaliseren van de stukken die deel uitmaken van een kinddossier, kindzaak of taakstraf, of
die worden opgeslagen in (het project van) een instantie. Daarnaast ligt het handboek op
www.raadvoordekinderbescherming.nl - ter inzage voor instanties en burgers ter nadere
verklaring van het vervangingsbesluit.
Het handboek beschrijft de situatie bij de RvdK waarin vervanging plaatsvindt, de wettelijke
grondslag voor het vervangingsbesluit, de procesmatige en technische inrichting van de
vervanging en de waarborgen die worden gegeven voor de kwaliteit van het vervangen. In
de onderliggende procesbeschrijvingen wordt het vervangingsproces in stappen en in detail
beschreven. Eveneens wordt hier de reikwijdte, de technische en de procesmatige inrichting
van vervanging beschreven.
Het handboek vormt de inhoudelijke grondslag voor het te nemen Vervangingsbesluit en is
overstijgend en duurzaam beschreven met specifieke verwijzingen naar de bijlagen. Dit
houdt in dat het handboek bij kleine wijzigingen niet opnieuw hoeft worden vastgesteld,
maar wel voor wat betreft de bijlagen versiebeheer moet worden uitgevoerd om het
Handboek up-to-date te houden.
Het handboek, werkbeschrijvingen en werkinstructies worden tweejaarlijks op inhoud en
proces getoetst. Eventuele verbeteringen zullen in dit handboek of in de onderliggende
documenten worden doorgevoerd. Wijzigingen zullen worden ingevoerd en geïmplementeerd
onder verantwoordelijkheid van de directie van de RvdK. Een wijziging in het handboek of de
onderliggende werkbeschrijvingen wordt middels de standaardprocedure (releasenotes,
melding via het raadsnet en internet en per directe mail) aan de betreffende medewerkers
bekend gemaakt.
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1. Raad voor de Kinderbescherming
De RvdK is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna:
JenV).
Kerntaak
Kinderen hebben rechten. In het Verdrag voor de rechten van het kind staat: kinderen
hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid.
Ouders zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan dit recht. Ze kunnen daarbij
gebruik maken van voorzieningen van de overheid zoals onderwijs, gezondheidszorg en
hulpverlening. De overheid respecteert de eigen verantwoordelijkheid van ouders.
Soms lukt het ouders niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met
steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn
ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de RvdK om maatregelen te vragen om de
rechten van het kind te waarborgen. De RvdK is een uitvoeringsorganisatie van de overheid.
De taken en bevoegdheden van de RvdK komen voort uit internationale verdragen (zoals Het
Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind; de IVRK) en staan in de onderstaande
wetten:

Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Wetboek van
Strafrecht, Wetboek van Strafvordering, Algemene wet bestuursrecht;

Jeugdwet en Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka);

Algemene maatregelen van bestuur en ministeriële besluiten;

Privacywetgeving.
Met dat doel voert de RvdK verschillende taken uit: beschermingstaken, taken rond gezag en
omgangsrecht van ouders na een echtscheiding, taken rond het afstaan en adopteren van
kinderen, pleegouderschap en afstammingsvragen, taken rond strafbare feiten gepleegd door
jongeren en taken rond schoolverzuim.
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2. Kernbegrippen en uitgangspunten
2.1. Digitaliseren en vervangen
Digitaliseren is het scannen van analoge documenten bij binnenkomst. Vervanging is
digitalisering met de verplichting om de originele archiefbescheiden te vernietigen.
Op 1 juli 2018 is het digitale dossier leidend verklaard. In praktijk betekent dit dat vanaf die
datum documenten uitsluitend digitaal worden bewaard.

2.2. Noodzaak vervangen
De rijksoverheid bevindt zich in een overgangsfase van analoog naar digitaal, in het streven
naar een volledig digitaal werkende overheid te zijn (met de kanttekening dat de
rijksoverheid niemand mag uitsluiten door haar manier van werken). Deze visie past geheel
in het streven van de RvdK om een wendbare organisatie te zijn die snel en adequaat
inspeelt op actuele ontwikkelingen; ook als het gaat om aansluiten bij ontwikkelingen op
digitaal gebied.
Dit is o.a. een van de aanleidingen om bij de RvdK in toenemende mate met cliënten en
ketenpartners digitaal te communiceren. Dit wordt o.a. bereikt door de inkomende post ten
behoeve van het kinddossier digitaal te verwerken en af te stappen van papieren dossiers.
De RvdK heeft daarom besloten alle fysiek inkomende post ten behoeve van het primair
proces te digitaliseren en te vervangen.
Digitalisering is binnen de RvdK een logisch gevolg op het realiseren van de ambitie die is
ingezet met de Meerjarenvisie 2015-2020. De ambitie van de RvdK is vertaald in drie
thema’s:
1.
Professionele autonomie van medewerkers
2.
Effectieve kinderbescherming
3.
Focus op de kerntaak.
Deze meerjarenvisie vindt zijn vervolg, verbinding en borging binnen het programma Blik
Vooruit, bestaande uit verschillende strategische ontwikkellijnen; waaronder de
ontwikkellijn het digitaliseren van de werkprocessen.
Door deze ambitie en de toenemende eisen op het gebied van efficiënt omgaan met
middelen, scant de RvdK analoge documenten bij binnenkomst; op deze manier worden
fysieke documenten opgenomen in het digitale werkproces.
Dit zorgt ervoor dat medewerkers snel en efficiënt over informatie, dat zich in het
kinddossier bevindt, kunnen beschikken. Hierbij speelt een rol dat de medewerkers van de
RvdK buiten de reguliere kantooruren (weekend, avond) toegang moeten hebben tot hun
dossiers, bijvoorbeeld in het kader van Zorgvuldig Snel Maatwerk (ZSM), Vroeghulp of
andere spoedtrajecten.

2.3. Scope vervangen
Het vervangingsbesluit betreft alle inkomende documenten voor het uitvoeren van de taken
van de RvdK m.b.t. kinddossiers vanaf het moment dat het vervangingsbesluit in werking
treedt. Het besluit wordt met terugwerkende kracht toegepast op alle kinddossier
gerelateerde documenten die na 1 juli 2018 zijn binnengekomen bij de RvdK, en onder
hetzelfde regime zijn omgezet naar een digitale vorm. Deze stukken zijn ter toetsing van het
omzettingsproces in aparte dagdozen bewaard.
Het digitale document krijgt de status van ‘officieel archiefstuk’ en wordt beschouwd als
origineel document en is daarmee een dwingend bewijsstuk. De verplichte vernietiging van
de originele bescheiden is de afronding van de feitelijke uitvoering van de vervanging.
De scope van vervanging omvat zowel de conform de Selectielijst JenV onbeperkt te
bewaren documenten (B) en op termijn te vernietigen documenten (V). Daarin wordt in het
scanproces geen onderscheid gemaakt en gekozen is voor alle documenten de hoogste
kwaliteitseisen te stellen (zie 5.1.1.).
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2.4. Documenten
Onder documenten wordt verstaan: alle fysieke objecten zoals brieven, verslagen en foto’s,
maar ook (verwijzingen naar) goederen, kleding en lijflijke objecten zoals een haarlok. In het
geval dat van een object (goederen) geen scan kan worden gemaakt vanwege oppervlak of
volume wordt van het object feit een foto gemaakt met een beschrijving van het object. Dit
betreft de onderstaande categorieën:




ontvangen bescheiden die digitaal zijn opgesteld en waarvan is vastgesteld dat het
archiefbescheiden betreft;
niet-scanbare objecten zoals usb-sticks;
bescheiden die krachtens verdragen of op grond van wettelijke bepalingen in hun
oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard, zoals aktes van geboorte en overlijden

Naast de foto van het desbetreffende object dat wordt toegevoegd aan het dossier, wordt
een semafoorblad ingevuld dat eveneens aan het kinddossier wordt toegevoegd (zie bijlage
13). Middels dit semafoorblad is herleidbaar dát er een onscanbaar object in het dossier zit
en waar deze ligt opgeslagen. Deze objecten worden op de scanlocatie bewaard in een kluis.
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3. Wettelijke grondslag
3.1. Archiefwet
De volgende wetten en regelingen zijn van toepassing voor het vervangen.
 Archiefwet 1995, Staatsblad 1995, nr. 276;
 Archiefbesluit 1995 houdende regels ter uitvoering van een aantal bepalingen van de
Archiefwet | Staatsblad 1995, nr. 671;
 Archiefregeling 2009 , met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en
toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en
archiefbewaarplaatsen, specifiek artikel 26b. | Staatscourant 6 januari 2010, nr. 70;
 Archiefbeheersregels Veiligheid en Justitie 2014 | Staatcourant 2014 nr. 17938.
Uit Artikel 7 van de Archiefwet en Artikel 3 van de Archiefbeheersregels Veiligheid en Justitie
2014 volgt dat de algemeen directeur van de RvdK namens de minister van JenV bevoegd is
het besluit te nemen fysieke documenten te scannen en de originele bescheiden te
vernietigen.
De gescande documenten nemen na de vernietiging van de originelen de plaats in van deze
originelen en worden beschouwd als archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet (art. 1).
In het kader van vervanging zijn ook de artikelen 2, 6 en 8 van de Archiefwet van belang.
Het Archiefbesluit geeft aan dat:
1. De RvdK bij besluiten tot het vervangen van archiefbescheiden rekening moet houden
met:
 de taak van het desbetreffende overheidsorgaan
 de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen
 de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed
 het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor
overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek;
2. De RvdK alleen mag besluiten tot het vervangen van de archiefbescheiden als de
vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen
archiefbescheiden voorkomende gegevens;
3. De RvdK het besluit tot vervanging bekend moet maken en daarbij aangeeft waar
rekening mee gehouden moet worden:
 de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed
 het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor
overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek;
4. De RvdK na daadwerkelijke vernietiging van de vervangen archiefbescheiden een
verklaring moet opstellen, die tenminste een specificatie van de vervangen
archiefbescheiden bevat, aangeeft op grond waarvan en op welke wijze de vervanging is
geschied. De RvdK moet de verklaring, zoals hierboven genoemd, archiveren.
Daarnaast geeft de Archiefregeling artikel 26b. aan dat de (gemandateerd) zorgdrager op de
volgende specifieke punten inzage moet verlenen:
a) de reikwijdte van het vervangingsproces, waartoe in elk geval worden gerekend een
opgave van de organisatieonderdelen en de categorieën archiefbescheiden waarvoor het
vervangingsproces geldt;
b) de inrichting van de apparatuur waarmee wordt vervangen, de gekozen instellingen en de
randapparatuur;
c) voor zover van toepassing de software en de gekozen instellingen;
d) de criteria voor de keuze ter zake van reproductie in kleur, grijswaarden of zwartwit;
e) de wijze waarop de reproductie tot stand komt, waartoe in elk geval worden gerekend de
formaten, bewerkingen, metagegevens en, voor zover van toepassing, de keuze ter zake
van reproductie per batch of per stuk;
f) de inrichting van de controle op juiste en volledige weergave en van het herstel van
fouten;
g) het proces van vernietiging van de vervangen archiefbescheiden;
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h) de kwaliteitsprocedures.
De invulling aan de in artikel 26b gestelde eisen zijn in de volgende paragrafen en bijlagen
terug te vinden:
a: 2.3 & 2.4.
b: 5.1.1., bijlage 6 & 7.
c: Bijlage 7.
d: 2.3 & bijlage 7.
e: 4.1, 4.2, 4.3 & bijlage 7.
f: 4.3, 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5. & bijlage 12.
g: 4.3, 5.1.9., bijlage 8, 10 & 11.
h: 4.3, 5, 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., bijlage 4, 5 & 9.

3.2. Overige kaders
Naast bovengenoemde wetgeving zij er ook specifieke kaders die van invloed zijn op de
vervanging. Deze kaders worden bij de RvdK toegepast volgens het beginsel van ‘Comply or
explain’.


Duurzame Toegang (DUTO);
DUTO is een begrip dat gehanteerd wordt bij vervanging. Er is sprake van DUTO wanneer
voor informatie geldt dat deze vindbaar, beschikbaar, interpreteerbaar, leesbaar en
betrouwbaar is. ‘Duurzaam’ wordt op verschillende manieren gerealiseerd in functionele
en kwalitatieve oplossingen voor de toegankelijkheid van overheidsinformatie. Te denken
valt aan de vastgestelde selectielijst, de overbrenging en vernietiging van informatie.



Toepassingsmodel Metadatering Rijksoverheid;
Het toepassingsmodel schrijft voor welke metadata gebruikt moeten worden; bij de
samenstelling van de te hanteren metadata is dit toepassingsmodel leidend.
Nota bene: de metadata die vastgelegd worden zijn conform dit toepassingsmodel, plus
de metagegevens die voor de interne processen van de RvdK relevant zijn en de eisen die
het Centraal Digitaal Depot (CDD+) van de Justitiële Informatiedienst stelt. Het
toekennen van de metadata valt formeel buiten het vervangingsproces en is derhalve niet
uitgebreid opgenomen.



Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid;
Is een normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie.
De beschreven normen worden toegepast bij de inrichting van de organisatie en het
informatiebeleid.



Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid;
Biedt een normenkader voor de beveiliging van de informatievoorziening van de
Rijksdienst in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit. De invulling
van de baseline is voor de RvdK opgetekend in het Informatiebeveiligingsbeleid van de
RvdK.



Enterprise Architectuur JenV;
Dit document benoemt de belangrijkste afspraken (principes) voor de bedrijfsvoering en
bedrijfsinrichting van JenV. Deze principes worden tijdens de besluitvorming over de
invulling van de informatievoorziening bij de RvdK toegepast.



Het kwaliteitskader RvdK;
In dit document zijn kaders beschreven voor de opzet, bestaan en werking van het
raadsdossier; de feitelijke invulling van de Selectielijst JenV voor de RvdK.
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3.3. Toetsing kwaliteit dienstverlening
De RvdK verbetert waar mogelijk continu de kwaliteit van de dienstverlening. Dit doet hij op
basis vanuit vormen van cliëntparticipatie, signaleringen van de vertrouwenspersonen van
het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg, de aanbevelingen vanuit de jaarlijkse
klachtenanalyse, de aanbevelingen vanuit de Inspectie jeugdzorg en de Nationale
Ombudsman/Kinderombudsman, maar ook op basis van signalen van ketenpartners. Dit
betekent dat externe input kan leiden tot aanpassingen en/of verbeteringen in het proces.
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4. Proces
4.1. Doel en eigenaar
Het proces Vervangen bestaat uit het voorbereiden, reproduceren en vernietigen van
papieren/fysieke documenten, respectievelijk de totstandkoming van de reproductie en de
vernietiging van de te vervangen archiefbescheiden. Kortom, het creëren van digitale
documenten en de vernietiging van de oorspronkelijke fysieke documenten. De eigenaar van
het proces is de portefeuillehouder Informatievoorziening, zijnde een directeur.
Zorgvuldigheid is het kernwoord dat past bij de wijze waarop de scan van het fysieke
poststuk tot stand komt. Met de vernietiging van het fysieke poststuk komt de vervanging,
zoals omschreven in artikel 7 van de Archiefwet 1995, tot stand. Zonder vernietiging is er
geen sprake van vervanging. Iedere processtap heeft zijn specifieke kwaliteitsnormen. Het
geheel moet waarborgen – inclusief de techniek – dat de kwaliteit van de reproducties
constant blijven voldoen aan de eisen vastgelegd in artikel 26b , sub d, e en f van de
Archiefregeling.
De overige rollen en verantwoordelijkheden inzake het vervangingsproces zijn uitgebreid
weergegeven in bijlage 2 en 3.

4.2. Procesmodel
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4.3. Processtappen
Processtap

Toelichting

Scannen post

Ontvangen en 1e selectie inkomende post
Voorbereiden te vervangen post
Scannen post
Controleren en overdragen post
Bewaren post

Controleren
vervangen post

Bepalen steekproefparameters
Verzamelen te controleren post
Uitvoeren steekproef
Opstellen verklaring kwaliteit scannen en vervangen
Accorderen verklaring kwaliteit scannen en vervangen
Archiveren verklaring kwaliteit scannen en vervangen

Afronden vervangen

Opstellen vernietigingsopdracht
Accorderen vernietigingsopdracht
Vernietigen inkomende post
Opstellen vernietigingsverklaring
Opstellen vervangingsverklaring
Accorderen vervangingsverklaring
Archiveren vervangingsverklaring

In bovenstaande tabel zijn de processtappen op hoofdhandelingen beschreven. Ter nadere
specificering zijn alle individuele processtappen uitgewerkt in het document ‘Werkproces
vervangen’. Het Werkproces Vervangen gaat op gedetailleerder niveau in op de te verrichten
stappen en is derhalve specifieker in het verantwoorden van het proces. Omwille van de
omvang van het Handboek en het detailniveau is dit een separaat document, dat samen met
het Handboek Vervanging te vinden is op https://www.kinderbescherming.nl/.
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4.4. Toelichting proces
Naast de maatregelen die genomen zijn om de bedrijfszekerheid als een onderdeel van de
kwaliteitsborging te kunnen garanderen, zijn er ook maatregelen genomen die de kwaliteit
van het proces zelf borgen en het continue verbeteren van het proces bevorderen. Alle
maatregelen worden in hoofdstuk 5.1 gedetailleerder uitgewerkt. Deze kwaliteitscontroles
worden sedert juli 2018 toegepast (zie bijlage 5).
De door de RvdK aangewezen betrokken medewerkers operationele ondersteuning post- en
scanstraat controleren de volledigheid, leesbaarheid en juistheid van de scans middels het
vier-ogen-principe. Daarnaast wordt er een halfjaarlijkse steekproef uitgevoerd. Het
resultaat van de steekproef, uitgevoerd door de archivaris, en de geconstateerde
verstoringen die opgenomen zijn in het logboek leiden samen met een technische controle en
een kwaliteitscontrole op het handboek tot de verklaring kwaliteit scannen en vervangen in
de vorm van een verklaring interne kwaliteitscontrole, waarin eventuele voorstellen tot
aanpassingen van het proces aan de portefeuillehouder informatievoorziening worden
voorgelegd. Deze beslist over te nemen aanpassingen.
Hoewel binnen het proces veel maatregelen zijn ingebouwd om de kwaliteit te borgen
bestaat het risico, hoe klein dan ook, dat de portefeuillehouder op basis van de controles
moet besluiten de documenten uit een bepaalde periode opnieuw te verwerken. Voordat de
daadwerkelijke vernietiging plaats vindt, worden periodiek kwaliteitscontroles uitgevoerd op
(het resultaat) van het vervangingsproces. De interne kwaliteitscontrole bestaat uit drie
elementen en vindt tweejaarlijks plaats:
1.

2.
3.

De (eerdergenoemde) halfjaarlijkse steekproef waarin een vaste hoeveelheid scans i.r.t.
de totale hoeveelheid gescande documenten op de kwaliteit en tijdigheid van de scans
gecontroleerd wordt.
Een kwalitatieve procesanalyse, waarin het proces zoals beschreven in het Handboek
Vervanging en het document Werkproces Vervangen getoetst worden.
Een periodieke onderhoudscontrole van de scanapparatuur door de externe leverancier.

Indien het resultaat van de controles daar toe aanleiding geeft, wordt de vernietiging
uitgesteld. En worden maatregelen genomen om de fouten te corrigeren. De archivaris meldt
de bevindingen en de uitkomst van de steekproef aan de medewerker operationele
ondersteuning post- en scanstraat.
Het resultaat van de interne audit en voorstellen tot verbetering worden vastgelegd en
gerapporteerd aan de portefeuillehouder informatievoorziening. Deze keurt, indien nodig,
maatregelen als er gebreken zijn geconstateerd goed.
Goedgekeurde aanpassingen in het vervangingsproces worden opgenomen in het Handboek
Vervanging en het Werkproces Vervangen, welke geregistreerd worden in bijlage 14.
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5. Kwaliteitsborging
De kwaliteitsborging is verwoord in drie categorieën:
1. Technische eisen aan de beeldkwaliteit van het gescande object;
2. Kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan de manier waarop het vervangingsproces is
ingericht;
3. Bestuurlijke borging van het proces, de wijze waarop vervanging tactisch en strategisch
is geborgd.
Maatregelen om de kwaliteit te borgen zijn toe te wijzen aan een van bovengenoemde
categorieën volgens onderstaand overzicht maatregelen met vermelding in welke processtap
deze maatregel wordt toegepast.

Afronden
vervangen

Controleren post

Scannen post

Bestuurlijk

Processtap

Organisatorisch

Categorie

Technisch

Maatregel

Controleren
beeldkwaliteit
Tellen documenten
Visuele controle
documenten
Uitvoeren steekproef
Functiescheiding
Kwaliteitscontrole
Vervangingscontrole
Training personeel
Externe audit
Actualiseren
handboek

5.1. Toelichting maatregelen
5.1.1.Controleren beeldkwaliteit

Op grond van artikel 26b, sub d, e en f van de Archiefregeling geeft de RvdK (de zorgdrager)
in het besluit tot vervanging van te bewaren archiefbescheiden inzicht in:
a) de criteria voor de keuze ter zake van reproductie in kleur, grijswaarden of zwart-wit;
b) de wijze waarop de reproductie tot stand komt, waartoe in elk geval worden gerekend de
formaten, bewerkingen, metagegevens en, voor zover van toepassing, de keuze ter zake;
van reproductie per batch of per stuk;
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c) de inrichting van de controle op juiste en volledige weergave en van het herstel van
fouten.
De gedachte is dat de eis van een juiste en volledige weergave van de in de te vervangen
archiefbescheiden voorkomende gegevens bepalend is voor de keuze van de toe te passen
technieken.
Invulling aan de eisen a) en b) uit de Archiefregeling zijn opgenomen in bijlage 6 en 7. Eis c)
is middels het werkproces zoals weergegeven paragraaf 4 en onderstaande maatregelen
geborgd.
Deze kwaliteitseisen gelden voor zowel de conform de Selectielijst JenV eeuwig te bewaren
documenten (B) en op termijn te vernietigen documenten (V). Daarin wordt in het
scanproces geen onderscheid gemaakt en gekozen is voor alle documenten de hoogste
kwaliteitseisen te stellen.

5.1.2.Tellen documenten
Deze tellingen worden op verschillende manieren uitgevoerd. Bij het scannen van de
documenten wordt het aantal geproduceerde documenten vergeleken met de voor de scan
voorbereide documenten. Wanneer verschillen worden geconstateerd wordt de fout hersteld.
Bij het overdragen van de documenten aan KBPS vindt een visuele controle plaats op de
totale batch van gereproduceerde documenten in relatie tot de voorbereide documenten.

5.1.3.Visuele controle documenten 1
De visuele controle van documenten bestaat uit het controleren van de leesbaarheid van het
geproduceerde document en vergelijken van de inhoud van het gereproduceerde document
met het fysieke document.

5.1.4.Visuele controle documenten 2
Tijdens het overdragen van documenten wordt de controle op de leesbaarheid van
gereproduceerde documenten uitgevoerd. Wanneer een reproductie niet leesbaar is vanwege
onjuist reproduceren wordt de reproductie hersteld.

5.1.5. Functiescheiding
De verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor opeenvolgende processtappen zijn over
verschillende scanmedewerkers verdeeld. Hiermee wordt bereikt dat een functionaris beperkt
is in het beïnvloeden van het gehele proces, dat er afhankelijkheid is tussen functionarissen.
En zo ontstaat de mogelijkheid dat functionarissen elkaars werk kunnen controleren. Dit is
het zogeheten vier-ogen-principe.
Nota bene: eventuele hiaten, zoals technische storingen, personele tekorten, opnieuw
gescande documenten of andere gebreken of herstelde fouten worden gelogd in een speciaal
daarvoor ingevoerd logboek, welke meegenomen wordt bij de steekproef (zie 5.1.7. en
bijlage 12).

5.1.6.Training medewerkers
Betrokken medewerkers van het vervangingsproces worden periodiek en/of bij
indiensttreding getraind. Hiervoor is een inwerkprogramma beschikbaar. Het
inwerkprogramma is vastgelegd in het document ‘Werkinstructie scannen’ (intern
opvraagbaar bij de RvdK voor auditdoeleinden). Input van medewerkers wordt andersom
gebruikt om proces en inwerkprogramma te verbeteren.

5.1.7. Uitvoeren steekproef
Er wordt periodiek een aselecte steekproef uitgevoerd op de volledigheid, leesbaarheid en
juistheid van de gereproduceerde documenten. De archivaris heeft de bevoegdheid een
verantwoorde steekproef vast te stellen. Hij doet dit op basis van de te onderzoeken
populatie (volume gereproduceerde documenten), het aantal verwachte fouten, het gewenst
percentage betrouwbaarheid en de gewenste nauwkeurigheid van de eindconclusie. Het
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resultaat van deze steekproef kan leiden tot het opnieuw reproduceren van documenten en
het opschorten van het vernietigen van documenten.
De steekproef vindt als onderdeel van de interne kwaliteitscontrole halfjaarlijks plaats. De
nadere specificaties en richtlijnen voor de uit te voeren steekproef zijn opgenomen in bijlage
4.

5.1.8. Interne kwaliteitscontrole
De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole is belegd bij de gemandateerd
zorgdrager; de bestuurlijk verantwoordelijke voor vervanging. Dit betekent dat de RvdK zelf
verantwoordelijk is voor het borgen van de kwaliteit van het vervangingsproces. Derhalve
wordt in het Handboek gesproken van een interne kwaliteitscontrole. Het handelen van de
gemandateerd zorgdrager moet wel vooraf en achteraf door derden (externe audit) kunnen
worden getoetst. Hiervoor wordt een verklaring interne kwaliteitscontrole opgesteld en wordt
daaropvolgend een vervangingscontrole (zie 5.1.9.) uitgevoerd door de portefeuillehouder
informatievoorziening middels een akkoord op de verklaring kwaliteit scannen en vervangen.
De gehele kwaliteitscontrole bestaat (zoals bij de toelichting op het proces in 4.4 reeds
eerder gesteld) uit de volgende onderdelen, welke tweejaarlijks uitgevoerd worden:
1.

2.

3.

De (eerdergenoemde) halfjaarlijkse steekproef waarin een relatieve vaste hoeveelheid
scans i.r.t. de totale hoeveelheid gescande documenten op de kwaliteit en tijdigheid van
de scans gecontroleerd wordt.
Een kwalitatieve procesanalyse, waarin het proces zoals beschreven in het Handboek
Vervanging en het document Werkproces Vervangen getoetst wordt op:
a) Het logistieke proces is op de scanlocatie beschreven en bekend is en of de
procesbeschrijvingen in het Handboek of Werkproces Vervanging gewijzigd moeten
worden.
b) De autorisaties voor het uitvoeren van activiteiten in het Vervangingsproces zijn in
overeenstemming met de met taken belaste medewerkers.
Een periodieke onderhoudscontrole van de scanapparatuur door de externe leverancier.

Een modelverklaring, welke als oplegger voor de steekproef fungeert, is opgenomen in
bijlage 9 en vormt derhalve met bijlage 4 de verklaring interne kwaliteitscontrole.

5.1.9. Vervangingscontrole
Voordat de papieren documenten na digitalisering definitief vernietigd mogen worden, voert
de gemandateerd zorgdrager een periodieke vervangingscontrole uit.
De vervangingscontrole wordt uitgevoerd nadat de verklaring interne kwaliteitscontrole van
de RvdK intern is vrijgegeven. De gescande documenten worden tot die tijd opgeslagen op
een daarvoor ingerichte en afgesloten ruimte van de RvdK. In verband met opslagcapaciteit
haalt archiefbewerker Doc-Direkt elk kwartaal de gescande documenten op. Na de
vervangingscontrole worden deze halfjaarlijks in opdracht van de RvdK door Doc-Direkt
vernietigd.
Op basis van de verklaring interne kwaliteitscontrole, nadat de eventuele correcties hebben
plaatsgevonden en zijn gecontroleerd door de portefeuillehouder informatievoorziening, geeft
de portefeuillehouder akkoord op de door de archivaris opgestelde opdracht om de papieren
documenten te vernietigen (bijlage 10).
De archivaris geeft daaropvolgend van de vernietigde papieren documenten een verklaring af
aan de gemandateerde zorgdrager. Deze verklaring wordt opgeleverd door de externe
leverancier. Volgens Artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 wordt door de (gemandateerde)
zorgdrager de definitieve vervangingsverklaring (bijlage 11) ondertekend. Hiermee is de
vervangingscontrole afgerond. Modellen hiervoor zijn in bijlage 9, 10 en 11 opgenomen.
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5.1.10.

Actualisatie van het Handboek Vervanging

Het beheer van het handboek is belegd bij een procesregisseur. Deze functionaris adviseert
de portefeuillehouder informatievoorziening over aanpassingen van het Handboek
Vervanging. Deze aanpassingen kunnen het gevolg zijn van bevindingen van de medewerker
operationele ondersteuning post- en scanstraat en de archivaris. De procesregisseur
verwerkt de goedgekeurde aanpassingen in het handboek.
Daarnaast verzekert de procesregisseur zich of de hard- en software die gebruikt wordt in
het proces van vervanging ongewijzigd is. Indien er veranderingen worden verwacht wordt
de procesregisseur door IV regie hierover geïnformeerd. Tevens controleert de archivaris of
de serviceafspraken met leveranciers van diensten ten bate van het vervangingsproces,
onderhoudscontracten, afspraken met het vernietigingsbedrijf, afspraken met de ICT
dienstverlener enz., nog actueel zijn. Zo niet, dan controleert de archivaris dat gemaakte
afspraken aangepast - en verwerkt- worden in het handboek. De aanpassingen van het
handboek worden vastgesteld door de portefeuillehouder informatievoorziening van de RvdK
en opgenomen in bijlage 14.
Deze stappen zijn periodiek geborgd in de interne kwaliteitscontrole.
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6

Bijlagen

Bijlage 1 Vervangingsbesluit
Besluit Handboek Vervanging Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag
De Minister van Justitie en Veiligheid,
Gelet op:
 artikel 7 van de Archiefwet 1995
 artikelen 2 en 6 van het Archiefbesluit 1995
 artikel 26b van de Archiefregeling
 de Archiefbeheerregels Veiligheid en Justitie 2014
 de Uitvoeringsregeling Archiefbeheer Veiligheid en Justitie 2014
besluit:
Artikel 1
1. Fysieke poststukken die na 1 juli 2018 binnenkomen en voor archivering in aanmerking
komen conform de Selectielijst JenV.
De digitale vervanging van archiefbescheiden heeft betrekking op: de vanaf 1 juli 2018
binnenkomende poststukken die door de RvdK worden ontvangen en die
archiefbescheiden vormen die op grond van het geldende basisselectiedocument
(Staatscourant d.d. 04-01-2021, nr 135) voor bewaring of vernietiging in aanmerking
komen.
2. De vervanging geschiedt zoals omschreven in het Handboek Vervanging
Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming.
3. Onder dit besluit vallen niet:
a. Ontvangen bescheiden die digitaal zijn opgesteld en waarvan is vastgesteld dat het
archiefbescheiden betreft;
b. niet-scanbare objecten zoals usb-sticks;
c. bescheiden die krachtens verdragen of op grond van wettelijke bepalingen in hun
oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard, zoals aktes van geboorte en
overlijden;
d. Overige documenten die de RvdK ontvangt, produceert, niet zijnde inkomende post
t.b.v. het kinddossier, zoals poststukken aan de directie.
Artikel 2
De archiefbescheiden worden, na vervanging, opgenomen in het primair proces
ondersteunende systeem, op de wijze omschreven in het Handboek Vervanging
Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming.
Artikel 3
De vervangen archiefbescheiden zullen na een periode van 6 maanden daadwerkelijk worden
vernietigd.
Artikel 4 inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2018.
Artikel 5 citeertitel
Dit besluit zal worden aangehaald als: Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de
Kinderbescherming 2018.
Den Haag, dd-mm-eejj
De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze, algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
H. Elbers
Bijlage
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Handboek Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming (Beschikbaar op
www.raadvoordekinderbescherming.nl

Bijlage 2 Organisatie RvdK
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Bijlage 3 Raci Matrix
Het RACI- model is een hulpmiddel waarbij de rollen en verantwoordelijkheden van personen
binnen een project/werkproces worden weergegeven.
Deze RACI-Matrix heeft betrekking op de werkzaamheden binnen het vervangingsproces.
Relatie

Letter

Toelichting

Responsible

R

Verantwoordelijk (responsible). De persoon is eigenaar van het
probleem/project.

Accountable

A

Aan wie ‘R’ verantwoording verschuldigd is
(accountable). Hij/zij moet het werk goedkeuren alvorens het OK is.

Consulted

C

Deze persoon wordt geraadpleegd (consulted) Heeft informatie nodig om
het werk te kunnen voltooien.

Informed

I

Deze persoon wordt geïnformeerd (informed). Moet op de hoogte worden
gesteld van de resultaten, maar hoeft niet te worden geraadpleegd.

Taak

Rol

Scan

Scan

Scan

mdw 1

mdw 2

mdw 3

Archiv a ris

Proceseigenaar

Portef euille- Gemandateerde
houder
zorgdrage r

1. Een helder beschreven, controleer - en
navolgbaar vervangingsproces

A

2. Een vervangingsproces voorzien van een
Handboek, werkprocessen en beschreven
werkinstructies.

A

3. Ontvangen 1e selectie ink.post

R

I

I

C

A

4. Voorbereiden te vervangen post

I

R

I

C

A

5. Scannen van de post

I

I

R

C

A

6. Controleren en overdragen post
7. Geconstateerde incidenten registeren
in logboek

R

I

I

C

A

R

I

I

C

A

8. Bewaren poststukken in dag dozen

I

R

I

Vernietig e r
(extern)

Mdw DocDrie ct

C

A

9. Bepalen van steekproefparameters
10. Verzamelen te controleren post doc-direct

R

A

I

A

R

11. Uitvoeren steekproef

R

12. Opstellen rapport kwaliteit scannen
(inhoud)

R

A
C

A

14.Accorderen rapport kwaliteit scannen

R

15. Archiveren rapport kwaliteit scannen

I

A

16. Opstellen vernietigingsopdracht

I

I

I

R

A

R

A

17. Accorderen vernietigingsopdracht
18. Vernietigen inkomende poststukken

R
R

I

A

20. Opstellen vervangingsverklaring

R

A

21. Accorderen vervangingsverklaring

C

R

22. Archiveren vervangingsverklaring

R

A
R

I

A

19. Opstellen vernietigingsverklaring

23. Eigenaar Handboek

A

A

A

Hierboven is een gedetailleerde weergave van elke rol conform het RACI-model geschetst. In
de praktijk komt dat op de volgende (interne) rolverdeling neer:
1. De gemandateerd zorgdrager is de eindverantwoordelijke voor het hele
vervangingsproces, inclusief handboek vervanging en vervangingsbesluit.
2. De portefeuillehouder informatievoorziening
a. is verantwoordelijk voor de directe uitvoering van het proces zoals beschreven in
paragraaf 4.3,
b. keurt wijzigingen in het proces goed,
c. keurt de verklaring interne kwaliteitscontrole goed,
d. accordeert opdracht tot vernietiging,
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e. tekent de vervangingsverklaring.
3. De archivaris is verantwoordelijk voor
a. het uitvoeren van de steekproef,
b. het opstellen van de vernietigingsverklaring,
c. het opstellen van de vervangingsverklaring,
d. het archiveren van de verklaringen interne kwaliteitscontrole en bovengenoemde
verklaringen.
4. De proceseigenaar, zijnde de procesregisseur, is beheerder van het handboek en
verantwoordelijk voor het versiebeheer.
5. De scanmedewerkers zijn verantwoordelijk voor
a. het uitvoeren van het proces conform paragraaf 4.3 ‘Scannen post’
b. de borging van kwaliteitseisen conform paragraaf 5.1.2.-5.1.6.
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Bijlage 4 Richtlijn uitvoering steekproef Vervangingsproces
Doel steekproef
Het meten van de prestaties van het scanproces (onderdeel van het vervangingsproces).
Steekproef
Twee keer per jaar vindt een representatieve steekproef plaats op alle inkomende
poststukken bij de locaties Eindhoven en Zwolle. Hiervoor zijn de dagdozen van de twee
locaties verzameld bij Doc-Direct waar ook de steekproef wordt uitgevoerd.
De steekproef wordt uitgevoerd op de inhoud van de dagdozen van een aaneensluitende
periode van zes maanden. Deze zesmaandsperiode sluit direct aan op een voorafgaande
zesmaandsperiode.
Steekproefcalculator
Bij de steekproef spelen de volgende factoren een rol: omvang populatie, steekproefmarge,
verwachte uitkomst en betrouwbaarheidsniveau.
Bovenstaande parameters worden ingevoerd in een steekproefcalculator. Er zijn vele
calculators die – aangenomen – allemaal dezelfde statistische – formules hanteren. In dit
voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de formule van AOM Steekproefcalculator
(https://www.allesovermarktonderzoek.nl/steekproef-algemeen/steekproefcalculator/).
Werkwijze
 Eerst wordt de omvang van de populatie van de steekproef bepaald. Er wordt een
schatting gemaakt van het totaal aantal poststukken van beide locaties; hierbij wordt
uitgegaan van de vuistregel van 500 poststukken per dagdoos per locatie.







Vervolgens worden de parameters toegepast:
o Steekproefmarge: 5%.
o Betrouwbaarheid; standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage:
1,96 bij 95% betrouwbaarheid.
De parameters worden als volgt ingevuld:

In bovenstaand voorbeeld resulteert dit in een steekproefgrootte van 384. De
steekproefgrootte wordt naar rato verdeeld over de dagdozen van de twee locaties.
Per set dagdozen van een locatie wordt het aantal te controleren poststukken gelijkelijk
over de dagdozen verdeeld.
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Volledigheid

Toelichting

Document
niet in
poststuk
Bladzijde
niet in
document

Toelichting

Buiten tijd

Datum/tijd

Tijdigheid

Blanco

Kleur

Beeldkwaliteit

Datum/tijd
vermeld

Niet
Nr Document vindb Alt doc-id

Contrast



Uitlijning



Elk poststuk wordt vergeleken met het resultaat dat aanwezig is in het ‘voorportaal’ van
het documentmanagementsysteem (de digitale opslagruimte waar de scans tijdelijk
worden bewaard) volgens de criteria:
o Juistheid;
De eisen voor de beeldkwaliteit zoals deze in bijlage I, Beeldkwaliteit. De wijze waarop
aan deze eisen gehoor wordt gegeven staan in bijlage II, Technische infrastructuur
o Tijdigheid;
Het moment van registreren in het documentmanagementsysteem is 24 binnen uur
nadat het poststuk bij de RvdK is binnengekomen. In het geval van weekend en
officiële feestdagen wordt hier 24 uur per dag bij opgeteld.
o Volledigheid;
Poststuk, documenten binnen poststuk en bladzijden binnen document zijn volledig.
Van elk gecontroleerd poststuk worden de resultaten op het vlak van juistheid, tijdigheid
en volledigheid geregistreerd zodat deze individueel en collectief interpreteerbaar zijn.
De resultaten worden geregistreerd in Invulblad resultaat steekproef:

Volgorde



1
2
3

Hierbij geldt:
o Alleen afwijkingen worden geregistreerd.
o Wanneer een document in het voorportaal niet vindbaar is wordt dit geregistreerd in
de kolom ‘Niet vindbaar’.
o Van elk niet in het voorportaal vindbaar document wordt een foto gemaakt.
o Van elke geconstateerde afwijking wordt een foto gemaakt.
o De naam van de foto wordt in de kolom ‘Alt doc-id’ genoteerd.
o De foto wordt opgeslagen t.b.v. latere raadpleging.
Alle geregistreerde afwijkingen worden vervolgens gebundeld en opgenomen in het
onderstaande eindbevindingenmodel. Zowel alle individuele afwijkingen, als de
eindbevindingen worden opgenomen in de verklaring interne kwaliteitscontrole.

Zwolle
Eindhvn
Scores (in het grijze deel) gelijk aan nul worden groen geblokt, scores > 0 worden rood
geblokt.
Op basis van de bovenstaande samenvatting van de bevindingen per scanlocatie worden de
bevindingen onderzocht en schriftelijk verklaard. Hierbij dienen onder andere de opgenomen
storingen en hiaten uit het logboek als uitgangspunt.
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Niet volledig

Niet tijdig

Onvoldoende
beeldkwaliteit

Resterende
steekproefgroott
e

Overig niet
vindbaar

Niet vindbaar

Retourzending

Datum dagdoos

Datum
steekproef
uitgevoerd

Steekproefgrootte

Locatie

eindbevindingenmodel steekproef:

Toelichting

Let op: soms worden documenten nadat zij het scanproces doorlopen hebben door de
administratie verwijderd uit het systeem. Deze komen in de steekproef dan naar voren als
‘niet vindbaar’. Deze documenten vallen dan ook buiten de scope van de steekproef, want tot
en met het toevoegen aan KBPS hebben deze documenten het proces van vervanging zonder
hiaten doorlopen. Dat later deze documenten verwijderd kunnen worden weerlegt niet de
scope van de steekproef en voldoet derhalve als legitieme verklaring voor het ontbreken van
het document.
Het resultaat gecorrigeerd aan de hand van bovenstaande verklaringen resulteert in een
tweede telling met dezelfde kleurcodering.
De score per locatie wordt uitgedrukt in een percentage juistheid, tijdigheid en volledigheid.
De scores worden gemiddeld tot een totale score.
De totale score wordt beoordeeld. Hierbij geldt de norm dat de totale score hoger moet zijn
dan 99,7 % voor directe goedkeuring.
 Bij een score <= 99,7 wordt met de portefeuillehouder overlegd over het accepteren van
het scanresultaat, leidend tot:
o Het achterhalen van de oorzaken van incidenten en bevindingen
o Het herstellen van geconstateerde incidenten en bevindingen
o Het accepteren van het resultaat, of
o Het afwijzen van het resultaat.
 Eventuele bevindingen tijdens de steekproef en de meldingen uit het logboek worden
besproken met de portefeuillehouder.
 De portefeuillehouder beslist over eventuele maatregelen en goedkeuren of afwijzen van
het steekproefresultaat.
 Het besluit en maatregelen worden opgenomen de verklaring interne kwaliteitscontrole.
De uitkomst van de steekproef vormt samen met de kwalitatieve procesanalyse en het
technisch onderhoud de verklaring interne kwaliteitscontrole en vormt daarmee de grondslag
voor de vernietiging van de documenten (zie bijlage 8).
In de volgende bijlage (bijlage 5) is de uitkomst van de eenmalige kwalitatieve steekproef
opgenomen.
Let op: na het scannen wordt OCR toegepast op de documenten voor een integrale
doorzoekbaarheid (zie bijlage 7). Daar OCR los staat van de kwaliteitsborging wordt controle
hierop niet meegenomen in de steekproef. Er is geen aparte steekproef voor de kwaliteit van
de OCR.
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Bijlage 5 Uitkomst eenmalige steekproef
In de weeknummers 6 en 7 zijn op de locatie Zwolle de resultaten van het
vervangingsproces steekproefsgewijs gecontroleerd. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
 Het document ‘20200108 Voorstel aanpak steekproef Vervangingsproces’.
 De steekproef betreft de deelprocessen ‘Voorbereiden inkomende post’ en ‘Scannen
inkomende post’.
 ‘Toekennen gescande post’ valt – conform eerder genomen besluit, niet binnen het
vervangingsproces. Zie bijgaand model.
Informatie over toekennen gescande post

Inkomende
post

Voorbereiden
inkomende post

Scannen
inkomende post

Toekennnen
gescande post

Inkomende post
gekoppeld aan dossier

Vernietigen
inkomende post

Vernietigde
inkomende post

Melding datalek
onvolledig
document

Aanpak en werkwijze
De tijdelijk, in afwachting van het te nemen vervangingsbesluit, bij Doc-Direkt gestalde
dagdozen zijn naar de locatie Zwolle verplaatst. Uit deze dozen is een, volgens de richtlijn,
aantal dossiers gehaald en vergeleken met het resultaat daarvan in KBPS.
Deze handelingen zijn verricht door de archivaris. De resultaten zijn vastgelegd in een
Excelblad (20200122 Score Éénmalige steekproef Vervangingsproces). Voor het uitvoeren
van de steekproef was voor beide locaties vier werkdagen gepland.

Steekproef
grootte

Retour
zending

Niet vindbaar

Overig niet
vinbaar

Resterende
steekproef
grootte

Onvoldoende
beeldkwaliteit

Niet tijdig

Niet volledig

01-08-2018

96

2

1

1

92

0

0

0

Eindhoven

01-08-2018

98

2

5

0

91

0

0

0

Zwolle

02-12-2019

96

2

6

1

87

1

0

0

Eindhoven

02-12-2019

96

3

0

93

0

2

0

15

2

363

1

2

0

Totaal

Datum
steekproef
uitgevoerd

Zwolle

Locatie

Datum
dagdoos

Resultaat
Het uitvoeren van de steekproef heeft totaal circa 50 uren gekost. Op basis van de ingevulde
score ontstaat onderstaande telling.

386

6

Waarneming
 6 stuks inkomende post is een retourzending en daardoor een beveiligingsincident; deze
poststukken volgen een ander proces– niet deeluitmakend van vervangingsproces – en
mogelijk leidend tot een datalek. De 6 retour ontvangen poststukken worden buiten
beschouwing gelaten.
 Van de 380 gecontroleerde poststukken zijn er 17 niet vindbaar in KBPS waarvan 1 niet
vindbaar omdat dit niet tot een kinddossier behoorde (administratief formulier) en 1 niet
vindbaar omdat van dit kind geen kinddossier te vinden was. Resteren 15 niet-vindbare
poststukken. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze poststukken wél gescand zijn
(aantoonbaar door stempel op poststuk), maar later – in uitvoerend proces - verwijderd
zijn.
 1 document is ondersteboven gescand.
 2 poststukken zijn niet tijdig verwerkt; 3 en 10 dagen na datum ontvangst.
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Het terugvinden van dossiers in KBPS is moeizaam omdat documenten op niet-uniforme
wijze bij kind- en zaakdossiers zijn geregistreerd.
Enkele poststukken worden, nadat deze gescand en aan een dossier toegewezen zijn, in
het uitvoerende proces uit het document management systeem verwijderd.

Steekproef
grootte

Retour
zending

Niet vindbaar

Overig niet
vinbaar

Resterende
steekproef
grootte

Onvoldoende
beeldkwaliteit

Niet tijdig

Niet volledig

01-08-2018

96

2

0

0

94

0

0

0

Eindhoven

01-08-2018

98

2

0

0

96

0

0

0

Zwolle

02-12-2019

96

2

0

0

94

1

0

0

Eindhoven

02-12-2019

96

0

0

96

0

2

0

0

0

380

1

2

0

Totaal

Datum
steekproef
uitgevoerd

Zwolle

Locatie

Datum
dagdoos

Het resultaat gecorrigeerd met de waarneming en de daarin genoemde verklaringen
resulteert vervolgens in onderstaande telling.

386

6

Conclusies
Nadat het resultaat van de steekproef is gecorrigeerd resteert:

Juistheid:
99,7 %

Tijdigheid:
99,7 %

Volledigheid:
100,0 %
Een totale score van 99,8%.
Eindoordeel
De prestaties van beide scanstraten voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen voor wat
betreft juistheid, tijdigheid en volledigheid.

Pagina 28 van 39

Bijlage 6 Beeldkwaliteit
In de onderstaande tabel is aangegeven hoe de scanners zijn ingesteld. Tevens is in de tabel
aangegeven welke bewerkingen er softwarematig worden uitgevoerd.
Onderwerp

Specificaties

x,y resolutie A4 of groter

300 X 300 dpi

Kleurruimte kleur

sRGB

Bitdiepte indien zwart-wit

1

Bitdiepte indien
grijswaarden

8

Bitdiepte indien kleur

24

Bestandsformaat

PDF/A 2u

Scanproces

Alle bewerkingen in het scanproces worden volgtijdelijk
uitgevoerd

Overige instellingen
Uitlijnen

Automatisch uitlijnen en rechtzetten

Contrast

Contrast automatisch bepalen

Zwarte randen

Image geoptimaliseerd aanmaken zonder zwarte randen

Visuele inspectie

Continue visuele inspectie is mogelijk

Dubbelzijdig scannen

Aan

Lege, blanco, pagina’s

Automatisch verwijderen

Double feed

Double feed mag niet mogelijk zijn

Encryptie

Geen encryptie

Registratie van

Datum en tijd opname, X- en Y-resolutie, kleurprofiel.

Bovenstaande instellingen zijn vanaf februari 2017 uitgebreid getest; inmiddels zijn meer
dan 100.000 documenten gescand en op kwaliteit beoordeeld. Op basis van de resultaten is
vastgesteld dat de kwaliteit van de reproductie voldoet aan de eisen vastgelegd in artikel
26b, sub d, e en f van de Archiefregeling.
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Bijlage 7 Technische infrastructuur
De RvdK ontvangt meldingen, rapportages, formulieren en verslagen in de vorm van
tekstbestanden waarin met grote regelmaat ook afbeeldingen zijn opgenomen. Vanwege de
grote verscheidenheid heeft de RvdK besloten om alle te vervangen poststukken in kleur te
scannen. Dit levert namelijk minder informatieverlies op dan in zwart-wit scannen. Scannen
in kleur met een resolutie van 300 x 300 dpi geeft omwille van de tekstherkenning betere
resultaten dan wanneer er in zwart-wit gescand wordt. En het uitsluitend scannen de het
hoogste beeldkwaliteit beperkt het risico dat poststukken met een onjuiste scaninstellingen
verwerkt worden.
De RvdK gebruikt Canon DR1130-G scanners. De instellingen van de scanners worden
softwarematig vanaf de centrale Kofaxserver ingesteld. Scannen van de fysieke documenten
wordt gedaan op de scanstations met de voorgeschreven instellingen, die in de volgende
paragraaf worden uitgewerkt. Omdat de scanstation (een specifiek daar toe ingerichte PC)
vanuit de centrale Kofaxserver worden ingesteld, kunnen de gebruikers de instellingen niet
wijzigen. Dit biedt waarborgen voor een constante scankwaliteit.
De centrale Kofaxserver synchroniseert met een interval van 5 minuten met alle actieve
werkstations. Daarbij worden gereedstaande scanbatches opgehaald, foutmeldingen
gecontroleerd en teruggestuurd of hersteld en scaninstellingen geactualiseerd. Het
scanproces bestaat uit verschillende onderdelen, die deels centraal, deels decentraal worden
uitgevoerd.
a) Op het werkstation: Scan, Quality Control en Validation
b) Op de centrale server: Recognition, OCR-Full Tekst, PDF generation, en Export. De
bewerkingen worden na elkaar uitgevoerd.
De afbeeldingen van de gescande pagina’s worden als Tiff-bestand naar de Kofaxserver
gezonden. Op die server vindt middels de Docspro Advanced PDF creator de conversie plaats
naar PDF/A-2u met MRC compressie met G4 en Jpeg encoding.
Onderhoud van het scanapparatuur ligt in handen van Spigraph (contractvorm is Onsite
Smart). Tweemaal per jaar vindt het jaarlijks preventieve onderhoud van de scanners plaats
(deze worden nagekeken en schoongemaakt). Daarnaast is in het contract technische
ondersteuning, remote support, reserveonderdelen en een responstijd van maximaal 8u
opgenomen.
Hiervan wordt een rapport opgesteld en doorgestuurd naar de Service Manager IV regie van
de RvdK. Dit rapport gaat tevens naar de archivaris t.b.v. de interne kwaliteitscontrole en is
als zodanig onderdeel van de verklaring interne kwaliteitscontrole. In die hoedanigheid is de
technische controle op de scanners onderdeel van de halfjaarlijkse cyclus en derhalve
geborgd.
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Bijlage 8 Richtlijn vernietigen gescande post
Doel
Opstellen vernietigingsopdracht.
Opstellen vernietigingsopdracht
Twee keer per jaar wordt de inhoud van de dagdozen van de twee scanlocaties vernietigd.
Het betreft de dagdozen in een aaneensluitende periode van zes maanden. Deze
zesmaandsperiode sluit direct aan op een voorafgaande zesmaandsperiode.
Het tempo van het vernietigen is afgestemd op het tempo van het voorbereiden en uitvoeren
van de steekproef op de dagdozen.
Vernietigingsschema dagdozen
Jaar0

j

a

s

o

n

Jaar1

d

S
0H2

j

f

Jaar2

m a

m

j

j

a

s

o

n

d

j

f

m

a

m

j

C
A
V
0H2 0H2 0H2
S
1H1

V
C
A
1H1 1H1 1H1
S
1H2

V
C
A
1H2 1H2 1H2
S
2H0

V
C
A
2H0 2H0 2H0

10
9
8
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Frequentie
transport naar
Doc-Direct

Opbouw voorraad
dagdozen (in mnd)

Legenda:
S = periode
V = periode
C = periode
A = periode
opgesteld.

waarin
waarin
waarin
waarin

wordt gescand en voorraad dagdozen wordt opgebouwd.
de steekproef en het vernietigen wordt voorbereid en gepland
de steekproef wordt uitgevoerd
de dagdozen worden vernietigd en de vervangingsverklaring wordt

Vernietigingsopdracht
De vernietigingsopdracht wordt opgesteld op basis van en na accordering van de verklaring
interne kwaliteitscontrole door de portefeuillehouder (bijlage 9). De vernietiging wordt
uitgevoerd door archiefbewerker Doc-Direkt. De actuele DVO’s zijn opvraagbaar.
Hierna wordt door de archiefbewerker een vernietigingsverklaring opgeleverd waarmee de
vervangingsverklaring opgesteld kan worden. In die hoedanigheid is de controle op de
vernietiging onderdeel van de halfjaarlijkse cyclus en derhalve geborgd.
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Bijlage 9 Verklaring interne kwaliteitscontrole ter verklaring
kwaliteit scannen en vervangen
Het proces Vervangen bestaat uit het voorbereiden, reproduceren en vernietigen van fysieke
poststukken. Daarnaast behelst dit de totstandkoming van de reproductie en de vernietiging
van de te vervangen archiefbescheiden. M.a.w. het creëren van digitale documenten en de
vernietiging van de oorspronkelijke fysieke documenten.
Zorgvuldigheid is het kernwoord dat past bij de wijze waarop de scan van het fysieke
poststuk tot stand komt. Iedere processtap heeft zijn specifieke kwaliteitsnormen, zoals
opgenomen in het handboek. Het geheel moet waarborgen – inclusief de techniek – dat de
kwaliteit van de reproducties constant blijft voldoen aan de eisen vastgelegd in artikel 26b,
sub d, e en f van de Archiefregeling.
De kwaliteitsborging is, zoals weergegeven in het handboek, verwoord in de volgende
categorieën:
1. Technische eisen aan de juistheid (beeldkwaliteit) van het gescande object;
2. Kwalitatieve en kwantitatieve eisen (tijdigheid en volledigheid) aan de manier waarop het
vervangingsproces is ingericht en wordt uitgevoerd.
3. Consistentie tussen het proces en de procesbeschrijving in het Handboek en het
Werkproces vervangen.
De Archivaris van de RvdK controleert de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de scans
d.m.v. een halfjaarlijkse steekproef en aan de hand van een checklist. Het resultaat daarvan
en de geconstateerde verstoringen die opgenomen zijn in het dagelijks bijgehouden logboek
Registratie scanincidenten, leiden tot de Verklaring Kwaliteit van het scannen, met indien
van toepassing, voorstellen tot aanpassingen. De portefeuillehouder informatievoorziening
neemt kennis van en besluit over te nemen aanpassingen.
De timing van de steekproef is van belang. De resultaten van de eerste steekproef kunnen
aanleiding geven tot het verhogen of verlagen van de frequentie van de kwaliteitscontrole.
Voordat de daadwerkelijke vernietiging plaatsvindt, controleert de Archivaris op basis van de
resultaten van de steekproef of de gescande documenten in KBPS vindbaar zijn. Indien de
steekproef daar toe aanleiding geeft, wordt de vernietiging met een week uitgesteld en
worden maatregelen genomen om de fouten te corrigeren. De Archivaris meldt de
bevindingen aan de portefeuillehouder informatievoorziening.
Naast bovenstaande, vindt er 2x per jaar periodiek onderhoud plaats op de 2x4 Scanners in
Zwolle en Eindhoven én daarnaast op de testscanner in Utrecht. De controlerende partij is
Spirograph. De rapportage met eventuele bijzonderheden wordt aangeleverd door de
servicemanager van SSCI. Indien er bijzonderheden zijn, worden die in deze Verklaring
meegenomen.
Deze verklaring bevat het resultaat van de halfjaarlijkse controle op:
 Juistheid (beeldkwaliteit)
 Tijdigheid
 Volledigheid
 Techniek (scanners)
 Procesbeschrijving Handboek
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Verklaring interne kwaliteitscontrole
Deel 1

Controle d.m.v. steekproef

Resultaten van controle op juistheid (beeldkwaliteit), tijdigheid en volledigheid.
Onderwerp

Gecontroleerd

Wijziging/maatregel

Beeldkwaliteit-kleur
Beeldkwaliteit-volgorde
Beeldkwaliteit-uitlijning
Beeldkwaliteit-contrast
Beeldkwaliteitdubbelzijdig
Tijdigheid- datum/ tijd
Tijdigheid- buitentijd
Volledigheid- document
niet in poststuk
Volledigheid- bladzijde
niet in document
Deel 2

Controle periodiek onderhoud scanapparatuur

Datum halfjaarlijkse
controle/periodiek
onderhoud

Gecontroleerd

Bijzonderheden

Ondergetekende, Archivaris van de Raad voor de Kinderbescherming, verklaart dat
op grond van het Handboek Vervanging voor de Raad voor de Kinderbescherming,
een steekproefsgewijze controle, een kwaliteitscontrole op de uitvoering van het
vervangingsproces én de techniek, is uitgevoerd in de periode van …. tot ….
Plaats:
Datum:

Ondertekening (naam en functie):
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Bijlage 10 Model Vernietigingsopdracht
Gelet op artikel 3 van de Archiefwet 1995 geeft ondergetekende, bevoegd beheerder van het
archief van de Raad voor de Kinderbescherming.
Zorgdrager:
Minister van J&V
Naam archief/archieven:
Periode:
Omvang:
Projectnummer Doc-Direkt:
Opdracht aan de directeur van Doc-Direkt tot de vernietiging van de daarvoor op grond van
de volgende selectielijst(en) geselecteerde archiefbescheiden, afkomstig uit
bovengenoemd(e) archief/archieven:
<Opsomming van de gebruikte selectielijst(en): volledige titel, volledige looptijd van de
selectielijst, datum van publicatie en nummer van de Staatscourant waarin de selectielijst
voor de desbetreffende zorgdrager werd gepubliceerd>

Handeling(en)
<opsomming van de handelingen per selectielijst>

<Nb. Alleen benoemen indien deze niet vermeld staan in de Excel specificatie van
de te vernietigen dossiers>
<facultatief, afhankelijk van de gemaakte afspraken, specificatie van de te vernietigen
dossiers opnemen in een bijlage bij deze opdracht. Deze specificatie kan verschillende
vormen hebben, voorafgaand aan de bewerking dienen hierover afspraken te zijn gemaakt>
Plaats:
Datum:
Naam:
Functie:
Handtekening:
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Bijlage 11 Model Vervangingsverklaring

Verklaring van Vervanging
Ondergetekende, beheerder van de archieven van naam archiefvormer/zorgdrager
verklaart:
Dat op grond van het besluit nummer van vervangingsbesluit van de zorgdrager
op datum
De in dat besluit genoemde en in de bijlage gespecifieerde archiefbescheiden zijn vervangen
door digitale reproducties.

De directeur verklaart dat op grond van het vervangingsbesluit (datum noemen) van de in
dat besluit genoemde en in deze bijlage gespecificeerde archiefbescheiden zijn vervangen
door digitale reproducties. De vervangen papieren archiefbescheiden zijn vernietigd door
naam vernietiger.

Plaats:

Datum:
Ondertekening (naam en functie):
Bijlagen
Besluit nummer tot vervanging van archiefbescheiden d.d.

Overzicht vervangen en vervolgens vernietigde fysieke archiefbescheiden.
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Bijlage 12 Model logboek incidenten scanstraat
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Bijlage 13 Model semafoorblad
In deze zaak/dossier bevindt zich een niet scanbaar object.

Het object is (aanvinken wat van toepassing is):
Onderdeel van een gescand document, nl:
Een op zichzelf staand object

Aard van het object (aanvinken wat van toepassing is):
Gesloten envelop in afstand onderzoek
Knuffels
Gegevensdrager zoals cd-Rom, USB-stick
Overig, namelijk:

Naam kind

:

Geboortedatum

:

Kindzaak- of kinddossiernummer (indien bekend):
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Bijlage 14 Wijzigingsformulier

Nr.

Datum

Wijziging

Aangebracht
door

Versie
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https://www.kinderbescherming.nl/documenten/brochures/2021/06/21/kwaliteitskaderrvdk-2021

Pagina 39 van 39

