Toetsplan HBO Awb en procesrecht (H6) (praktijkopdracht = Onderdeel B)
Ingangsdatum

12-7-2018

Datum versie

10-7-2018

Naam onderdeel

HBO Awb en procesrecht (H6) (praktijkopdracht = Onderdeel B)

Toetsvorm

Praktijkopdracht op een examenafnamelocatie

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
Instructies

Naam onderdeel en
toetstermnummer

rekenmachine: nee , kladpapier: ja (Dit wordt uitgereikt door de exameninstelling.)
De voor het uitwerken van de praktijkopdrachten relevante handboeken of wetteksten worden digitaal in de examenomgeving
beschikbaar gesteld.
De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision Online.

Laatste
wijzigingsdatum

Toetsterm

Aantal
opdrachten

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

PV

Besluiten, bezwaar- en verweerschriften
H6.35

H6.36

Kan een college van B&W adviseren over de honorering van ingediende bezwaarschriften over (PV):
– correctie van in de BRP opgenomen gegevens;
– gegevensverstrekking BRP;
– verzoeken tot verstrekkingsbeperking;
– inzagerecht en opgaaf van verstrekkingen;
– ambtshalve inschrijving vertrek onbekend buitenland.

01-04-2017

X

H6.33

Kan de burgemeester adviseren over de honorering van ingediende bezwaarschriften over (PV):
– weigering van afgifte van een reisdocument of rijbewijs;
– ongeldig laten verklaren reisdocument;
– inhouding reisdocument.
Kan een besluit in de context van de Algemene wet bestuursrecht opstellen (RV).

01-01-2016

X

H6.34

Kan schriftelijk weigeren bepaalde gegevens in een geboorteakte op te nemen (RV).

01-01-2016

X

H6.48

Kan met betrekking tot overlijden weigeringen vastleggen in een beschikking aan de burger (RV).

01-01-2016

X

H6.38

Kan een verweerschrift schrijven over een bij een rechtbank ingediend beroep over gegevensverstrekking GBA, verzoeken tot
verstrekkingsbeperking, inzagerecht en opgaaf van verstrekkingen (RV).
Kan een verweerschrift schrijven over een bij de rechtbank ingediend beroep over de weigering tot verstrekking van een
afschrift of beredeneerd uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand (RV).
Kan het college van B&W adviseren over het verschuldigd zijn van een dwangsom (PV).

01-01-2016

X

01-01-2016

X

H6.39
H6.49
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X
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01-04-2017

X
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Naam onderdeel en
toetstermnummer

Laatste
wijzigingsdatum

Toetsterm

Aantal
opdrachten

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

PV

Toezichthouder BRP en bestuurlijke boetes
H6.40

Kan het proportionaliteitsbeginsel toepassen bij opleggen van bestuurlijke boete (PV).

H6.41

Kan bestuur en management adviseren over de voorwaarden waaronder de aanwijzing van een toezichthouder BRP moet
plaatsvinden (PV).
Kan bestuur en management adviseren over de hoogte van de te hanteren bestuurlijke boetes in het kader van de wet BRP
(PV).
Kan bestuur en management in specifieke praktijksituaties, met betrekking tot de BRP, adviseren over het opleggen van een
bestuurlijke boete (PV).
Kan het management adviseren over de inrichting van het proces rondom het opleggen van een bestuurlijke boete in de BRP
(PV).
Kan het management adviseren over de aanwijzing van een toezichthouder BRP (PV).

H6.42
H6.46
H6.43
H6.44
H6.45
H6.47

Kan het management adviseren over een protocol voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een
toezichthouder BRP (PV).
Kan beleidsregels rondom bestuurlijke boete in de BRP opstellen (PV).

01-01-2016

X

01-01-2016

X

01-01-2016

X

01-01-2016

X

01-01-2016

X

01-01-2016

X

01-01-2016

X

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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