
Ingangsdatum 24-09-2018

Datum versie 24-09-2018

Naam van de toets HBO Persoonsregistratie (H2) (toets = Onderdeel A)

Toetsvorm Gesloten vragen

Toegestane tijd 60 minuten

Aantal vragen 23    

Max. te behalen 23 punten

Cesuur 69% gebaseerd op de kansscore

Scoringsregels
Er worden geen punten afgetrokken voor fout beantwoorde vragen. 

Een fout beantwoorde vraag levert 0 punten op.

rekenmachine: nee , kladpapier: ja (Dit wordt uitgereikt door de exameninstelling.)

Bij de vragen op kennisniveau zijn geen hulpmiddelen toegestaan. Bij de vragen op begrips- en toepassingsniveau  worden 

de volgende digitale hulpmiddelen in de examenomgeving beschikbaar gesteld: het Logisch Ontwerp GBA, Logisch Ontwerp RNI,  

de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), de Fraudewaaier: Fraudepatronen, RVIG en de wet BRP. Deze hulpmiddelen mogen 

niet op papier worden meegenomen.

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision.

K B RV PV

H2.01 Kan organisaties benoemen waarop een beroep kan worden gedaan bij documentonderzoek (K). 01-01-2016 0-1

H2.02 Kan beslissen of een verzoek tot inschrijving van een brondocument wel of niet in behandeling genomen moet worden (RV).
01-01-2016 0-1

H2.03 Kan benoemen welke informatie nader ingewonnen kan worden bij de beoordeling van brondocumenten (bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van collega’s) (K).
01-01-2016 0-1

H2.04 Kan de te volgen procedure bij (het vermoeden van) fraude met brondocumenten omschrijven (K). 01-01-2016 1 1

H2.05 Kan zijn motivatie voor een beslissing over een brondocument en de vervolgstappen vastleggen (RV). 01-01-2016 0-1

H2.06 Kan de resultaten van een onderzoeksrapport over een brondocument analyseren (PV). 01-01-2016 0-1

H2.07 Kan een besluit nemen op basis van een onderzoeksrapport van een brondocument (PV). 01-01-2016 0-1

H2.08 Kan in een praktijksituatie bepalen of een persoon bevoegd is om een verzoek tot verwijdering van gegevens van de persoonslijst 

in te dienen (RV).
01-01-2016 0-1

H2.09 Kan in een praktijksituatie bepalen welke gegevens op verzoek van de bij wet bedoelde personen verwijderd mogen worden van 

de persoonslijst, nadat een adoptie in de BRP is verwerkt (RV).
01-01-2016 0-1

H2.10 Kan in een praktijksituatie bepalen welke gegevens op verzoek van de bij wet bedoelde personen verwijderd mogen worden van 

de persoonslijst, nadat een geslachtswijziging in de BRP is verwerkt (RV).
01-01-2016 0-1

H2.11 Kan een besluit op een verzoek om gegevens te verwijderen van de persoonslijst, verwerken in de BRP (RV). 01-01-2016 0-1
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Brondocumenten

Toetsplan HBO Persoonsregistratie (H2) (toets = Onderdeel A)

Toegestane 

hulpmiddelen

Naam onderdeel en 

toetstermnummer
Toetsterm

Laatste 

wijzigings-

datum

Aantal 

vragen

Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst

Toetsplan H2 Persoonsregistratie (toets = Onderdeel A) © NVVB, 2018 Pagina 1 van 3



K B RV PV

Naam onderdeel en 

toetstermnummer
Toetsterm

Laatste 

wijzigings-

datum

Aantal 

vragen

Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst

H2.12 Kan bij een vermoeden van fraude met brondocumenten de handelingen uitvoeren die behoren tot het onderzoek (RV).
01-01-2016 0-1

H2.14 Kan de wet- en regelgeving toepassen wanneer fraude met brondocumenten wordt geconstateerd (RV). 01-01-2016 0-1

H2.15 Kan in een praktijksituatie aan de hand van de Nederlandse jurisprudentie bepalen welke handelingen verricht moeten worden bij 

inschrijving, actualisering, correctie, opneming en wijziging van gegevens in de BRP (RV).
01-01-2016 1 1

H2.16 Kan vaststellen of en uitleggen waarom gegevens voor een (eerste) inschrijving wel of niet op de persoonslijst worden 

opgenomen (RV).
01-01-2016 1 1

H2.18 Kan beschrijven welke invloed de registratie van niet-ingezetenen in de BRP heeft op de gemeentelijke dienstverlening en het 

gegevensbeheer (K).
11-11-2016 0-1

H2.19 Kan voorbeelden benoemen van infrastructurele wijzigingen (B). 01-01-2016 0-1

H2.20 Kan bepalen of met de meldingen uit de BAG een adresonderzoek moet worden ingesteld of infrastructurele wijzigingen op 

persoonslijsten moeten worden doorgevoerd (RV).
01-01-2016 0-1

H2.21 Kan de aangeleverde informatie over de infrastructurele wijziging interpreteren voor verwerking in de BRP (RV). 01-01-2016 0-1

H2.22 Kan in een praktijksituatie een infrastructurele wijziging verwerken in de BRP (RV). 01-01-2016 0-1

H2.23 Kan persoonslijsten met de infrastructurele wijziging actualiseren (RV). 01-01-2016 0-1

H2.24 Kan de resultaten uit een adressenonderzoek interpreteren (RV). 01-01-2016 0-1

H2.25 Kan naar aanleiding van onderzoeksresultaten over een voorgenomen infrastructurele wijziging bepalen hoe de persoonslijsten 

geactualiseerd moeten worden (RV).
01-01-2016 0-1

H2.26 Kan, in een praktijksituatie aan de hand van wet- en regelgeving, bepalen welke handelingen bij actualiseringen en correcties van 

gegevens uit meerdere categorieën binnen één PL of één categorie binnen meerdere PL’en in de BRP verricht moeten worden 

(RV).

01-01-2016 1 1

H2.50 Kan in concrete praktijksituaties signalen herkennen die mogelijk wijzen op adresfraude (RV). 01-01-2016 1 1

H2.51 Kan besluiten of inschrijving op een adres kan en mag plaatsvinden, in geval van (RV):

a) Overbewoning;

b) Schijnbewoning door de huiseigenaar;

c) Schijnbewoning door de inschrijver;

d) Schijnbewoning door inschrijver of hoofdbewoner;

e) Schijnbewoning door studenten;

f) Schijnverlating;

g) Briefadres;

h) Veelverhuizers;

i) Adres met veel verhuizingen;

j) Opduikende VOW-er;

k) Intimiderende burger.

01-01-2016 1 0-1 0-1
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Migratie: Eerste inschrijving en infrastructurele wijziging
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H2.27 Kan de werkzaamheden die samenhangen met de berichtencycli voor de beheervoorziening BSN uitvoeren (RV). 01-01-2016 1 1

H2.28 Kan de handelingen voor het BSN-voorraadbeheer beschrijven (K). 01-01-2016 0-1

H2.29 Kan beschrijven hoe een voorraad nieuwe A-nummers verkregen kan worden (K). 01-01-2016 0-1

H2.30 Kan in een praktijksituatie bepalen of een A-nummer moet worden gewijzigd (RV). 01-01-2016 0-1

H2.31 Kan in een praktijksituatie bepalen of een BSN moet worden gewijzigd (RV). 01-01-2016 0-1

H2.32 Kan een BSN-wijziging in de BRP verwerken (RV). 01-01-2016 0-1

H2.33 Kan een A-nummerwijziging in de BRP verwerken (RV). 01-01-2016 0-1

H2.34 Kan in een praktijksituatie vaststellen of een PL opgeschort moet worden (RV). 01-01-2016 0-1

H2.35 Kan in een praktijksituatie vaststellen of van een persoon meer dan één persoonslijst bestaat (RV). 01-01-2016 0-1

H2.36 Kan bij een dubbele opneming van een persoon in de BRP bepalen welke persoonslijst afgevoerd moet worden (RV). 01-01-2016 0-1

H2.37 Kan in een praktijksituatie bij dubbelopneming beoordelen of, en zo ja welke, gegevens toegevoegd moeten worden op één 

persoonslijst (RV).
01-01-2016 1 1

H2.59 Kan in zaken waarbij sprake is van meerdere identiteiten of een onbekende identiteit naar aanleiding van identiteitsfraude, 

gegevens op de persoonslijst wijzigen (RV).
11-11-2016 0-1

H2.60 Kan bepalen of naar aanleiding van de identiteitsfraude persoonsgegevens moeten worden aangepast, verwijderd of 

samengevoegd (RV).
11-11-2016 0-1

H2.61 Kan naar aanleiding van de vastgestelde identiteitsfraude de gegevens in de BRP aanpassen (RV). 11-11-2016 1 1

H2.62 Kan controleren of de correctie op de persoonslijst van de burger op de juiste manier is toegepast (RV). 11-11-2016 0-1

H2.63 Kan bepalen wie bij een correctieverzoek van een burger bevoegd is om vervolgstappen te ondernemen (RV). 11-11-2016 0-1

H2.64 Kan bepalen of het correctieverzoek van de burger in behandeling moet worden genomen of buiten behandeling moet worden 

gesteld (RV).
11-11-2016 0-1

H2.65 Kan bepalen of het correctieverzoek van de burger toegekend moet worden of moet worden afgewezen (RV). 11-11-2016 0-1

H2.66 Kan op basis van overgelegde identiteits-, brondocumenten en verklaringen afgelegd bij andere overheidsinstellingen 

onderzoeken en beoordelen of wijzigingen van identiteitsgegevens in de BRP kunnen worden doorgevoerd (RV).
08-09-2017 0-1

H2.67 Kan beoordelen of een correctieverzoek over persoons- en identiteitsgegevens van een burger leidt tot een actualiserings- c.q. 

correctieprocedure in de BRP (RV).
11-11-2016 0-1

H2.68 Kan bepalen of aan de verklaring ex 2.17 wet BRP gegevens ontleend mogen worden voor registratie in de BRP (RV). 02-11-2017 0-1

23

50%

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.)
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Verwerking in de BRP
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Gevolgen voor PL 
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