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Naam van de toets HBO Persoonsinformatievoorziening en privacy (H1) (toets = Onderdeel A)

Toetsvorm Gesloten vragen

Toegestane tijd 60 minuten 

Aantal vragen 22    

Max. te behalen 22 punten

Cesuur 70%

Scoringsregels
Er worden geen punten afgetrokken voor fout beantwoorde vragen. 

Een fout beantwoorde vraag levert 0 punten op.

rekenmachine: nee , kladpapier: ja (Dit wordt uitgereikt door de exameninstelling.)

Bij de vragen op kennisniveau zijn geen hulpmiddelen toegestaan. Bij de vragen op begrips- en toepassingsniveau  

worden de volgende digitale hulpmiddelen in de examenomgeving beschikbaar gesteld: Hoofdstuk 3 van de Wet BRP, 

hoofdstuk 3 van het Besluit BRP met bijlagen, het Logisch Ontwerp GBA en de AVG en/of Uitvoeringswet AVG. Deze 

hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

???

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision.

K B RV PV

Persoonsinformatie

voorziening
H1.01 Kan de begrippen ‘gegevens’ en ‘informatie’ omschrijven en voorbeelden geven van wat wordt verstaan onder gegevens- en 

informatieverstrekking (K).
01-01-2016 0-1

H1.02 Kan opnoemen wat verstaan wordt onder (K):

– persoonsinformatiemanagement;

– persoonsinformatiebeleid;

– persoonsinformatiebeleidsplan.

01-01-2016 0-1

H1.04 Kan beschrijven op welke manieren de gegevensuitwisseling van persoonsgegevens kan plaatsvinden (K). 01-01-2016 1 0-1

H1.05 Kan de functionele (niet technische) koppelingen en integratie van basisregistraties, met betrekking tot persoonsgegevens, 

omschrijven (K). 
01-01-2016 0-1

H1.06 Kan uitleggen wat de relatie en de verschillen zijn tussen informatiebeleid en persoonsinformatiebeleid (B). 01-01-2016 0-1

H1.07 Kan benoemen welke gegevens een protocol op basis van het Logisch Ontwerp dient te bevatten bij een geconstateerde poging 

van een onbevoegde om zich toegang te verschaffen tot het BRP-systeem (K).
01-01-2016 1 1

H1.08 Kan de voorwaarden benoemen die gelden bij verstrekking van gegevens uit de BRP voor historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden (K).
01-01-2016 0-1

H1.36 Kan de voorwaarden benoemen die gelden bij verstrekking van gegevens uit de BRP aan een derde o.g.v. artikel 3.9 Wet BRP 

(K).
01-04-2017 0-1

H1.37 Kan de voorwaarden benoemen die gelden bij verstrekking van gegevens uit de BRP aan een derde o.g.v. artikel 3.6 Wet BRP  

(K).
01-04-2017 0-1

H1.09 Kan beoordelen of verstrekking van gegevens uit de BRP past binnen hogere en internationale regelgeving voor 

privacybescherming en de relevante rapporten van de Autoriteit Persoonsgegevens (RV).
01-01-2016 0-1
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Toetsplan HBO Persoonsinformatievoorziening en privacy (H1) (toets = Onderdeel A)
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H1.10 Kan in concrete praktijksituaties, bij verstrekking van gegevens uit de BRP voor historische, statistische of wetenschappelijke 

doeleinden, bepalen of voldaan is aan de voorwaarden (RV).
01-01-2016 0-1

H1.11 Kan in concrete situaties bij verstrekking aan overheidsorganen en derden, bepalen of een verstrekking uit de BRP 

geprotocolleerd moet worden (RV).
01-01-2016 2 2

H1.35 Kan in een concrete situatie bepalen of een verstrekking uit een gegevensbank (DDS/Makelaar/etc) geprotocolleerd moet 

worden (RV).
01-01-2016 1 1

H1.12 Kan een juridisch onderbouwde beslissing nemen over de weigering tot verstrekking van gegevens uit de BRP (RV).
01-01-2016 2 1 1

H1.38 Kan benoemen welke gegevens verstrekt moeten worden als een burger een verzoek doet voor zijn protocolgegevens (K).
01-04-2017 1

H1.13 Kan twee voordelen voor aangewezen bestuursorganen benoemen van de samenvoeging van persoonslijsten in de RNI  met 

betrekking tot (K):

- de uitwisseling van gegevens;

- de actualiteit van gegevens.

01-01-2016 1

Privacy

H1.14 Kan uitleggen waarom bepaalde nationale en internationale wet- en regelgeving van toepassing is op het gebied van 

privacybescherming (B).
01-01-2016 1 1

H1.15 Kan de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens opnoemen (K). 01-01-2016 1 1

H1.16 Kan in praktijksituaties vaststellen welke nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming 

van toepassing is, en de onderlinge relatie tussen die wetgeving beschrijven (RV).
01-01-2016 1 1

H1.17 Kan beschrijven in welke situaties de BRP-wetgeving en de relevante gemeentelijke regelgeving van toepassing is bij de 

verstrekking van gegevens (K).
01-01-2016 1 1

H1.18 Kan in praktijksituaties op het gebied van privacybescherming vaststellen of de BRP-wetgeving of de gemeentelijke regelgeving 

van toepassing is bij de verstrekking van gegevens (RV).
01-01-2016 1 1

H1.31 Kan beschrijven wat een datalek in de zin van de meldplicht datalekken uit de AVG is (K). 25-05-2018 1 1

H1.32 Kan beschrijven wat er gedaan moet worden als er sprake is van een datalek die valt onder de melding datalekken uit de AVG 

(K).
25-05-2018 1 1

H1.33 Kan in een concrete praktijksituatie bepalen of er sprake is van een datalek die valt onder de meldplicht datalekken uit de AVG 

(RV).
25-05-2018 1 1

H1.34 Kan in een concrete praktijksituatie bepalen welke actie nodig is als er sprake is van een datalek dat valt onder de meldplicht 

datalekken (RV).
01-01-2016 1 1

H1.39 Kan in een concrete praktijksituatie bepalen of er gegevens verstrekt mogen worden (al dan niet na een belangenafweging) als 

de persoon een verstrekkingsbeperking heeft (RV). 01-01-2017 1 1
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50%

TOTAAL:

PERCENTAGE VAN HET EINDCIJFER VOOR DE GEHELE MODULE                                                                                                                                                                                                                             

(Onderlinge compensatie is toegestaan. Het is dus niet noodzakelijk om voor elk afzonderlijk onderdeel een voldoende te behalen.)
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