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Naam onderdeel HBO Landelijke ontwikkelingen (H8) (praktijkopdracht)

Toetsvorm Praktijkopdracht op examenlocatie

Toegestane tijd 3 uur

Aantal opdrachten 1    

Max. te behalen 
Dit verschilt per versie. 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 praktijkopdracht wordt 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.

K B RV PV

X

H8.03 – de doelstellingen van de landelijke programma’s op het gebied van persoonsinformatievoorziening en de invloed daarvan 

op het gegevensbeheer
0-1 X

H8.04 – de noodzaak en invloed van basisregistraties voor de gehele overheid 0-1 X

H8.05 – het opzetten en beheren van verschillende binnengemeentelijke basisregistraties 0-1 X

H8.06 – de invloed op de gemeentelijke processen van het beheren van en aansluiten op wettelijk verplichte authentieke 

basisregistraties
0-1 X

H8.07 – RNI en REVA 0-1 X

H8.08 – MijnOverheid.nl 0-1 X

H8.09 – E-herkenning, iDIN en Idensys 0-1 X

H8.10 – RNI en REVA 0-1 X

H8.11 – de dip in het aantal aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen 0-1 X

H8.12 – biometrie in reisdocumenten 0-1 X

H8.13 – digitale aanvragen van rijbewijzen 0-1 X

H8.14 – digitale agenda 2020 van de VNG 0-1 X

H8.15 – electronische dienstverlening Burgerlijke Stand 0-1 X

H8.16 – plaatsonafhankelijke dienstverlening 0-1 X

H8.17 – Generieke Digitale Infrastructuur 0-1 X

H8.18 – overheidsbrede dienstverlening 2020 0-1 X

H8.19 – de invoering van zaakgericht werken 0-1 X

H8.20 – informatiebeveiliging 0-1 X

H8.21 – de invoering van de algemene verordening Gegevensbescherming in 2018 (AVG) 0-1 X

H8.22 – de ontwikkelingen binnen ENSIA 0-1 X

H8.23 – de introductie van blockchain (regie over gegevens bij De burger) 0-1 X

1

Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst

Landelijke ontwikkelingen

Kan het bestuur en management van de gemeente adviseren over de inhoud van onderstaande programma’s en ontwikkelingen en de wijze waarop deze, op zichzelf en/of in 

onderlinge relatie met elkaar, invloed kunnen uitoefenen op de taken, de verantwoordelijkheden en de positie van Burgerzaken in de komende jaren (PV):

TOTAAL:

Toetsplan HBO Landelijke ontwikkelingen (H8) (praktijkopdracht)

Toegestane 

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

examenomgeving beschikbaar gesteld. 
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