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Naam onderdeel HBO Persoonsregistratie (H2) (praktijkopdracht = Onderdeel B)

Toetsvorm Praktijkopdracht op een examenafnamelocatie

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

H2.42 Kan gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uitbrengen aan collega’s, directie, B&W over de wijze waarop een 

brondocumentonderzoek plaatsvindt (RV).
01-01-2016 X

H2.43 Kan nieuwe of gewijzigde werkprocessen met betrekking tot het beoordelen van brondocumenten opstellen naar aanleiding 

van (wets)wijzigingen of jurisprudentie (RV).
01-01-2016 X

H2.44 Kan onderzoeksopdrachten op het gebied van brondocumenten formuleren voor collega’s (PV). 01-01-2016 X

H2.45 Kan maatregelen nemen ter voorkoming van fraude bij het gebruik van brondocumenten (RV). 01-01-2016 X

H2.46 Kan landelijke trends op het gebied van verklaringen onder ede (of belofte) verzamelen en analyseren (PV). 01-01-2016 X

H2.47 Kan interne beleidsnotities opstellen over het afnemen en opstellen van verklaringen onder ede (PV). 01-01-2016 X

H2.48 Kan het management informeren over uit te voeren activiteiten voor (RV): 

– het opleggen van de verplichtingen aan ingeschrevenen tot het overleggen van brondocumenten 

– het beoordelen van brondocumenten die vereist zijn voor het verwerken van aangiften in de BRP.

11-01-2018 X

H2.73 Kan een werkinstructie opstellen, op basis van recente jurisprudentie, waarin de mogelijkheden tot bekendmaken van een 

besluit beschreven zijn (PV).
01-01-2016 X

1

50%

Persoonsregistratie (onderdeel B)

1

TOTAAL:

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.)

Toetsplan HBO Persoonsregistratie (H2) (praktijkopdracht = Onderdeel B)

Toegestane 

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

beschikbaar gesteld. 
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toetstermnummer
Toetsterm
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