Toetsplan HBO Adresonderzoek en Adreskwaliteit II (H9) (Praktijkopdracht)
Ingangsdatum

12-7-2018

Datum versie

10-7-2018

Naam onderdeel

HBO Adresonderzoek en Adreskwaliteit II (H9) (Praktijkopdracht)

Toetsvorm

Praktijkopdracht op examenlocatie

Toegestane tijd

3 uur

Aantal opdrachten

1

Max. te behalen

Dit verschilt per praktijkopdracht. In de instructie voor elke praktijkopdracht is het maximale aantal punten vermeld plus
informatie over de wijze waarop de punten over de verschillende onderdelen van de praktijkopdracht zijn verdeeld.

Cesuur

55%

Scoringsregels

De praktijkopdrachten worden beoordeeld op basis van beoordelingscriteria. Aan elk criterium wordt wel of niet voldaan. Als er
cruciale criteria zijn opgenomen en de uitwerking van de kandidaat voldoet hier niet aan, dan wordt de uitwerking niet
beoordeeld en is het resultaat onvoldoende. In de instructie voor de kandidaat is vermeld of er één of meer cruciale criteria
gelden. Er vindt geen puntenaftrek plaats bij foute antwoorden. Er kunnen geen bonuspunten verdiend worden.

Toegestane
hulpmiddelen

De voor het uitwerken van de praktijkopdrachten relevante handboeken of wetteksten worden digitaal in de examenomgeving
beschikbaar gesteld.

Instructies

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision Online.

Laatste
wijzigingsdatum

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Aantal
opdrachten

Niveau waarop de
toetsterm wordt getoetst
K

B

RV

PV

Werk en inhoud: Analyseren van risicoprofielen

H9.02

Kan in een praktijksituatie bepalen welke risicocategorieën in aanmerking kunnen komen voor multidisciplinair adresonderzoek
(RV).
Kan een werkinstructie opstellen voor het herkennen van signalen die wijzen op adresgerelateerde fraude (PV).

H9.03

Kan onderzoeken of geconstateerde adresgerelateerde fraude vaker voorkomt in de BRP (PV).

19-03-2018

H9.04

Kan op basis van data-analyses risicoprofielen opstellen (RV).

19-03-2018

H9.05

Kan op basis van signalen van adresgerelateerde fraude risicoprofielen opstellen (PV).

01-04-2016

X

Kan trends rondom adresgerelateerde fraude signaleren, analyseren en kan op basis van deze analyses beleid formuleren (PV).

01-04-2016

X

Vervallen (overlap met H9.05)

19-03-2018

H9.01

H9.07
H9.08

Werk en inhoud: Voorbereiden en begeleiden van besluiten en bezwaren
Kan het management adviseren over (RV):
- de inhoud van een adresonderzoek;
- de termijnen die gelden bij een adresonderzoek;
- het voortborduren op een eerder onderzoek;
- een adresonderzoek op basis van een terugmelding;
- functiescheiding bij de uitvoering van een adresonderzoek.
H9.23
Kan op basis van een adresonderzoek een beslissing nemen over het opschorten van de bijhouding van een PL van een persoon
of het ambtshalve inschrijven van een persoon op een ander adres (RV).

01-10-2017

X

19-03-2018

X
X
0-1

X

H9.12

H9.24

Kan het management adviseren over het bekendmaken van een besluit bij ambtshalve proceshandelingen als geen adres van de
ontvanger bekend is (RV).

01-01-2017

X
0-1

19-03-2018

X

01-04-2016

X
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Werk en inhoud: erkennen en toepassen van juridische kaders
H9.06
H9.18
H9.19

Kan bepalen welke gegevensbronnen gebruikt en gecombineerd mogen worden om risicogestuurd adresonderzoek te doen (PV).

01-04-2016

Kan op basis van recente jurisprudentie een werkinstructie opstellen of aanpassen waarin de zorgvuldigheidscriteria voor een
adresonderzoek en een adresonderzoeksdossier staan beschreven (PV).

19-03-2018

Kan op basis van recente jurisprudentie bepalen of een adresonderzoek(sdossier) voldoet aan de zorgvuldigheidscriteria (PV).

01-04-2016

X

19-03-2018

X

19-03-2018

X

Proces: Organiseren van samenwerkingen
Kan het bestuur en management adviseren over het samenstellen van multidisciplinaire teams die vraagstukken rondom
H9.13
adressen en adresgerelateerde fraude oplossen (PV).
H9.33
Kan het bestuur en management adviseren over het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke problematiek zoals
onvindbare jongeren, woonfraude, verwarde personen, ondermijning gemeentebelasting en leegstaande panden (PV).
H9.29
Kan het bestuur en management adviseren over de samenwerking tussen BRP en Sociaal Domein in de volgende situaties (PV):
- bij toekenning van een briefadres;
- bij de start van een begeleidingstraject zoals schuldhulp;
- wanneer sprake is van een zorgvraag;
- bij het voorkomen van uitkeringsfraude.
Kan het management adviseren over het multidisciplinair samenwerken (burgerzaken en sociaal domein inclusief werk en
inkomen) bij het toekennen van een adres of het inschrijven op een adres in de BRP in relatie tot een hulpvraag (PV).

H9.14

Kan bepalen welke partijen informatie kunnen leveren of als handhaver betrokken moeten worden bij een multidisciplinair
adresonderzoek (RV).
Kan het bestuur en management adviseren over het maken van afspraken met binnen- en buitengemeentelijke organisaties voor
maatschappelijke opvang in relatie tot het inschrijven in de BRP op een briefadres (PV).
Kan het management adviseren over het opstellen van een samenwerkingsconvenant met interne en externe partijen, voordat er
binnen- en buitengemeentenlijk kan worden samengewerkt (PV).
Kan beleid opstellen om binnengemeentelijke terugmeldingen te stimuleren en faciliteren (PV).

H9.15
H9.20

Proces: Verbeteren en borgen van processen en creëren van draagvlak bij het managementteam en bestuur
Kan het management adviseren over het implementeren van concrete maatregelen uit risicoprofielen met betrekking tot
H9.09
adresgerelateerde fraude (RV).
H9.10
Kan werkprocessen aanpassen aan de hand van de door BZK ontwikkelde risicoprofielen (RV).
H9.11
Kan op basis van risicosignalen concrete adresonderzoeksopdrachten formuleren (RV).
H9.16
H9.17
H9.22
H9.27
H9.28
H9.30
H9.32

X

0-1

19-03-2018

0-1

H9.31

H9.32

X

Kan een methodiek ontwikkelen voor risicogestuurd adresonderzoek, op basis van de conclusies en aanbevelingen van de
rapportages van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PV).
Kan de proceshandelingen opstellen/bijstellen bij een risicogestuurd adresonderzoek, op basis van de conclusies en
aanbevelingen uit de rapportage Elke tien minuten van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (RV).
Kan het management adviseren over het opstellen van beleidsregels over woon- en briefadressen (PV).
Kan het college van burgemeester en wethouders adviseren om mensen die dakloos zijn en/of een hulpvraag hebben, te
registreren in de BRP op een briefadres. (PV)
Kan op basis van de circulaire BRP en briefadres het bestuur en management adviseren over wie een gemandateerd besluit over
een briefadres mag nemen (PV).
Kan op basis van de circulaire BRP en briefadres het bestuur en management adviseren over het opstellen van interne
werkafspraken voor de monitoring van de BRP op briefadressen (PV).
Kan het management adviseren over de vertaling van actuele ontwikkelingen op het gebied van adreskwaliteit (zoals een nieuwe
circulaire) naar richtlijnen en werkinstructies in de praktijk (PV).

19-03-2018

X

01-04-2016

X

12-06-2017

X

19-03-2018

X

01-04-2016

X

19-03-2018

X

01-04-2016

X

01-04-2016

X

11-11-2016
19-03-2018

X
0-1

X

01-04-2016

X

12-06-2017

X

12-06-2017

X

12-06-2017
19-03-2018
TOTAAL:

X
1

Toetsplan HBO Adresondz en adreskwaliteit II (H9) (Praktijkopdracht)
© 2018 NVVB Examenorganisatie

Pagina 2 van 2

