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Naam onderdeel HBO Kwaliteitsbeheer (H7) (praktijkopdracht)

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.  

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision Online.

Datum onderhoud

K B RV PV

H7.01 Kan het bestuur en management van de gemeente adviseren over de toepassing van de verschillende methodes van 

kwaliteitsbewaking en –controle, zoals (PV):

– één op één controles (vier ogen principe);

– consistentiecontroles;

– periodieke automatische controles;

– steekproefsgewijze controles;

– plausibiliteitcontroles;

– terugmelding door afnemers (TMV);

– brondocumentencontroles;

– audits;

– periodieke inhoudelijke controle BRP kwaliteitsmonitor. 

02-11-2017 X

H7.02 Kan procedures beschrijven voor het toepassen van kwaliteitsmeetinstrumenten (PV). 01-04-2016 X

H7.03 Kan steekproefsgewijze kwaliteitscontroles volgens de procedure uitvoeren (RV). 01-04-2016 X

H7.04 Kan controleren of de handelingen bij steekproefsgewijze kwaliteitscontroles volgens de juiste procedure worden uitgevoerd 

(RV).
01-04-2016 X

A. Kwaliteitsbewaking
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Toegestane 

hulpmiddelen
De voor het uitwerken van de praktijkopdrachten relevante handboeken of wetteksten worden digitaal in de examenomgeving 

beschikbaar gesteld. 
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H7.05 Kan op basis van de uitkomsten van steekproefsgewijze controles, onderzoeken en audits maatregelen treffen (PV).
16-09-2016 X

H7.06 Kan naar aanleiding van de uitkomsten van steekproefsgewijze controles, onderzoeken en audits het bestuur adviseren over 

te nemen maatregelen (PV).
01-04-2016 X

H7.07 Kan collega's adviseren en aanwijzingen geven over de toepassing van de juiste bijhoudingsprocedures BRP (PV).
01-04-2016 X

H7.08 Kan collega's adviseren over het verwerken van complexe mutaties en correcties (PV). 01-04-2016 X

H7.09 Kan richtlijnen opstellen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van de BRP (PV). 01-04-2016 X

H7.10 Kan een jaarplanning opstellen voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van de BRP (PV). 01-04-2016 X

H7.11 Kan het bestuur en management adviseren over de naleving van de jaarplannen voor kwaliteitsbewaking en 

kwaliteitsverbetering van de BRP (PV).
01-04-2016 X

H7.26 Kan in een praktijksituatie het onderdeel PNIK en BRP van de zelfevaluatie ENSIA voorbereiden en uitvoeren (RV).
02-11-2017 X

H7.27 Ka de uitkomsten van een zelfevaluatie PNIK, BRP en het onderdeel PNIK en BRP van de zelfevaluatie ENSIA interpreteren en 

samenvatten (PV).
02-11-2017 X

H7.28 Kan het bestuur en management adviseren over de te nemen maatregelen naar aanleiding van een uitgevoerde zelfevaluatie 

(PNIK, BRP en het onderdeel PNIK en BRP van de ENSIA) (PV).
02-11-2017 X

H7.29 Kan het bestuur en management informeren over het handhavingskader dat de RvIG hanteert in het kader van de uitvoering 

van de Paspoortwet en de PUN 2001 naar aanleiding van slechte én goede resultaten op de zelfevaluatie PNIK (PV). 02-11-2017 X

H7.12 Kan een (gedeelte van een) informatiebeveiligingsplan opstellen of actualiseren (RV). 01-04-2016 X

H7.13 Kan een rapportage opstellen waarin wordt beschreven of er volgens het informatiebeveiligingsplan wordt gewerkt (RV).
01-04-2016

H7.14 Kan op basis van input van deskundigen een risicoinventarisatie en -analyse uitvoeren (RV). 01-04-2016 X

H7.15 Kan risico's beschrijven rondom informatieveiligheid (K). 01-04-2016 X

H7.16 Kan voorbeelden benoemen van risico's rondom informatieveiligheid (B). 01-04-2016 X

H7.17 Kan de resultaten van de risicoanalyse verwerken in een rapportage aan het bestuur (PV). 01-04-2016 X

H7.18 Kan naar aanleiding van de resultaten van een risicoanalyse het bestuur en management adviseren over maatregelen op de 

risico's rondom informatieveiligheid (PV).
01-04-2016 X

H7.19 Kan triggers bepalen op grond waarvan informatiebeveiligingsprocedures moeten worden geactualiseerd (RV).
01-04-2016 X

H7.20 Kan het bestuur en management adviseren over het melden van incidenten (PV). 01-04-2016 X

H7.21 Kan een procedure incidentmeldingen opstellen (RV). 01-04-2016 X

H7.22 Kan de bestuursorganen adviseren over de kwaliteit en continuïteit van het persoonsinformatiesysteem en kan advies geven 

over de daarvoor benodigde middelen (juridische, personele, financiële en informatiemiddelen) (PV). 01-04-2016 X

H7.23 Kan in een praktijksituatie adviseren over te nemen beveiligingsmaatregelen om een bedreiging of kwetsbaarheid te verhelpen 

(PV).
01-04-2016 X

H7.24 Kan in een praktijksituatie een evaluatierapport opstellen voor de controller/beveiligingsbeheerder (RV). 01-04-2016 X

H7.25 Kan een beveiligingsdocumentatiedossier samenstellen (RV). 01-04-2016 X

1

0-1

B. Informatiebeveiliging

0-1

TOTAAL:

Toetsplan HBO Kwaliteitsbeheer (H7)  (praktijkopdracht = onderdeel A) © 2018 NVVB Pagina 2 van 2


