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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.

Toegestane
hulpmiddelen

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

Instructies

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision Online.

Toetstermnummer

Laatste
wijzigingsdatum

Toetsterm

Aantal
opdrachten

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

PV

Persoonsinformatievoorziening (Onderdeel B)
H1.19

Kan een analyse maken van de verschillende gegevensstromen binnen de gemeentelijke organisatie (RV).

01-01-2016

H1.20

Kan bij de verstrekking van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisregistraties adviseren over (PV):
– de juiste wijze van toetsing aan gemeentelijke, nationale en internationale wetgeving;
– welke belangenafwegingen hierbij gemaakt moeten worden.

01-01-2016

H1.21

H1.23

Kan adviseren over de wetgeving en systematiek voor (PV):
– risico-inventarisatie en –evaluatie;
– wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen;
– autorisaties van medewerkers en derden;
– protocollering en logging;
– de rechten van de burger, waarvan gegevens zijn opgenomen in de gemeentelijke registraties;
– de plichten van de gemeenten met betrekking tot de burger, waarvan gegevens zijn opgenomen in de gemeentelijke
registraties.
Kan de overheidsorganen adviseren over de op grond van de Wet BRP op te stellen procedures en de te nemen maatregelen
rond de gegevensverstrekking uit de BRP (RV).
vervallen.

H1.24

Kan een analyse maken van de behoefte aan persoonsgegevens in de gemeentelijke organisatie (PV).

01-01-2016

H1.25

Kan bestuur en management adviseren over de wijze waarop de BRP als authentieke basisregistratie invloed heeft op de
taken en positie van Burgerzaken binnen de gemeentelijke organisatie in de komende 10 jaar (PV).

01-01-2016

H1.22
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Privacy (Onderdeel C)
H1.26
H1.27
H1.28
H1.29
H1.30

Kan beoordelen welke afwegingen er in het kader van persoonsinformatiebeleid gemaakt moeten worden voor wat betreft
effectiviteit, efficiency en privacybescherming en kan dit toepassen (RV).
Kan een beschrijving opstellen van de privacyprocedures in werkprocessen, welke vereist zijn bij het Logisch Ontwerp,
waarin de processtappen zijn uitgewerkt die van belang zijn voor de medewerkers van de afdeling (PV).
Kan het college van burgemeester en wethouders adviseren over de verplichtingen en werkzaamheden die voor de gemeente
voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (PV).
Kan adviseren over het spanningsveld tussen een efficiënte gegevensverstrekking en een goede privacybescherming (PV).
Kan de relevante jurisprudentie met betrekking tot de privacybescherming en de gegevensverstrekking uit de BRP
interpreteren en het management adviseren over de impact hiervan op de werkprocedures (PV).
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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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