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Archiefterminologie

Termen en begrippen

Verordeningen

Wetgeving
Grondslagen

VNG Thesaurus

VIND-catalogus

Standaarden

NORAReferentiearchitectuur

Code VNG

Dit is een b ib liotheek van documenten die fungeert als een soort b ijlage waarin een overzicht van te 

hanteren termen en begrippen, toe te passen standaarden, volledige teksten regelingen (of de vindplaatsen 

daarvan) etc. worden opgenomen.

Documentatie

�  Informatieobject (ook documenttype)

�  Processen

�  Producten

�  Bewaartermijnen

�  Registratie

�  Archiefcode

DSP

Dit is een actueel overzicht van de processen, producten en de betrokken neerslag dat onder andere te 

gebruiken is als intern instrument voor waardering.

Als instrument in te zetten in de systemen.

(Classificatie)

Instrument

control

archiefinspectie
toezicht 

methode

interne selectielijs t
waardering

terminologie

beschikbaarheidopenbaarheid

eigendomverantwoordelijkheden

verwijzingen

vervreemding / uitlening

vervanging

scanning

pakketselectie

overbrenging

protocole-mail

registratiedocumentbehandeling

business case

beveiliging

bestandsformaten

handtekening

parafen 

digitale handtekening

authenticatie

regels

processen

sjablonen / xml-schema's

documenttyperingen

metadatabibliotheek

gegevenswoordenboek

metadata

externe opslag

computerruimtes

archiefbewaarplaats

archiefruimtes

locaties / ruimtes

technisch beheer

functioneel beheer

archiefbeheer

applicatiebeheer

bijvoorbeeldTypering

SLA

DVO

beheer

systeemarchitectuur

gegevensarchitectuur

informatiearchitectuur

inrichting van het geheel

architectuur

dit betreft nadere regelingen, uitgangspunten en afspraken etc over verschillende onderwerpen / 

beheershandelingen die op de informatieobjecten uitgevoerd kunnen worden.

procedures, bedrijfsregels, afspraken

Applicaties en dergelijkeSystemenDigitaal

Analoog

Het gaat hier om objecten op een hoger aggregatienivau. Het betreft beheerseenheden die bestaan uit 

archiefbescheiden afkomstig van een (of meer) archiefvormer(s) die op grond van inhoudelijke, logische, 

fysieke of technische kenmerken als eenheid zijn gegroepeerd. (archiefblok)
beschrijving infomatieobjecten

�   belangen

�   archieffunctie

�   grondslagen
beschrijving informatiebeheer (belangen en uitgangspunten)

organisatie / organogram

geschiedenis

algemeen

beschrijving van de organisatie

In dit gedeelte wordt de organisatie beschreven met een overzicht van taken, grondslagen, een actueel 

organogram en verantwoordelijkheden. Verder wordt hier opgenomen een toelichting op het 

informatiebeheer en de archieffunctie, de betrokken grondslag(en), bedrijfsregels, beheer, de onderdelen 

van het archief van de organisatie, procedures, speciale onderwerpen afspraken hierover met de gebruikers 

(SLA s).

Een en ander is vastgelegd in of vast te leggen in nota's besluiten en dergelijke.

Beschrijvingen en bedrijfsregels

Dit onderdeel bevat een basis toelichting over doel, grondslag en inhoud van het overzicht met een 

beschrijving van het beheer, onderhoud en versiebeheer.

�  Definitie

�  Doel

�  Grondslag

Over het register

Vast te stellen door

Versie

Structuur van het register

Sitemap
Inhoudsopgave

De inleiding geeft een korte toelichting op het overzicht.

Inleiding

Overzicht Informatiehuishouding


