Toetsplan MBO Gegevensverstrekking en privacybescherming (M11)
Ingangsdatum

01-03-2018

Datum versie

19-09-2019

Naam van de toets

MBO Gegevensverstrekking en privacybescherming (M11)

Toetsvorm

Gesloten vragen (G)

Toegestane tijd

90 minuten

Aantal vragen

34

Max. te behalen

34 punten

Cesuur

69%
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.)

Scoringsregels
Toegestane
hulpmiddelen

Instructies

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 Schema verzoeken om schriftelijke
gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP), Boek 1 BW, het Besluit Burgerlijke Stand, Hoofdstuk 3 van de Wet
BRP, Hoofdstuk 3 van het Besluit BRP en bijlage 4, 5 en 6 van het Besluit BRP. Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden
meegenomen.
De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision.

Laatste
wijzigingsdatum

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Aantal
vragen

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

PV

Afschrift/ Verklaring BRP verstrekken
M11.28
M11.29
M11.30
M11.31

Kan verschillen beschrijven tussen een afschrift BRP en een afschrift van een akte uit de registers van de burgerlijke stand (B).
Kan de voorwaarden benoemen waaronder inlichtingen in de vorm van een afschrift of uittreksel uit de registers van de
burgerlijke stand kunnen worden afgegeven (K).
Kan de voorwaarden benoemen waaronder een afschrift uit de BRP afgegeven kan worden (K).

01-01-2016
1
01-01-2016

0-1

01-01-2016

0-1

M11.32

Kan benoemen wat de gevolgen zijn van een vertrek naar het buitenland en overlijden voor de verstrekking van een afschrift uit
de BRP (K).
Kan benoemen wat de gevolgen zijn van een onderzoek op de persoonslijst voor de inhoud van een afschrift uit de BRP (K).

M11.33

Kan in een praktijksituatie bepalen naar welke informatie gevraagd moet worden om een afschrift uit de BRP te verstrekken (RV).

M11.01

Kan in een praktijksituatie, aan de hand van een doelomschrijving in de aanvraag van een natuurlijk persoon of een
instantie/organisatie, een derde of een overheidsorgaan, bepalen of een afschrift uit de BRP verstrekt mag worden aan de
aanvrager (RV).

01-06-2014

M11.02

Kan in concrete situaties bepalen of een afschrift uit de BRP verstrekt mag worden indien op de persoonslijst
verstrekkingsbeperking opgenomen is en kan daarin belangenafweging maken als dat nodig is (RV).

01-04-2017

M11.41

Kan in een praktijksituatie bepalen naar welke informatie gevraagd moet worden om een afschrift uit de BRP van een nietingezetene te verstrekken (RV).
Kan beoordelen of een verzoeker recht heeft op een door hem gevraagd afschrift uit de BRP van een niet-ingezetene (RV).

M11.36

Toetsplan MBO Gegevensverstrekking en privacybescherming (M11)

© 2017 NVVB

0-1

01-01-2016

1

0-1
0-1

01-01-2016
01-01-2016

0-2
2

0-1
1

01-04-2017

0-2

1
0-1

1
01-04-2017

0-1

Pagina 1 van 3

Laatste
wijzigingsdatum

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Aantal
vragen

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

PV

Gegevensverstrekking BRP
M11.06

Kan de functie van GBA-V omschrijven (K).

M11.37

Kan uitleggen waarom er een GBA-V (GBA Verstrekkingen) is met betrekking tot de gegevensverstrekking uit de BRP aan
afnemers (B).
Kan een beschrijving geven van het verstrekkingsregime, zoals dit in de Wet BRP is opgenomen en kan daarbij de verschillen
beschrijven tussen de personen, derden en overheidsorganen aan wie gegevens verstrekt kunnen of moeten worden (K).

M11.07

M11.08

M11.09
M11.42
M11.10

01-09-2015

Kan beschrijven wat verstaan wordt onder (K):
– systematische gegevensverstrekking;
– incidentele gegevensverstrekking;
– spontane gegevensverstrekking;
– ad hoc verstrekking;
– selectie verstrekking.
Kan benoemen in welke situaties de gemeente voor verstrekkingen leges in rekening mag brengen en kan opnoemen wie daarvan
is vrijgesteld (K).
Kan benoemen onder welke voorwaarden een afschrift uit de BRP kosteloos afgegeven mag worden (K).
Kan omschrijven wat wordt verstaan onder (K):
– overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn;
– landelijke overheidsorganen.

M11.27

Kan omschrijven welke derden er in het Besluit BRP zijn opgenomen (K).

M11.11

Kan de regels voor het verstrekken van persoonsinformatie aan verschillende soorten overheidsorganen en derden beschrijven
(K).
Kan bepalen of de verzoeker een ingeschrevene, een overheidsorgaan, dat geen orgaan is van de gemeente, een
overheidsorgaan dat orgaan is van de gemeente of een derde is (RV).
Kan bepalen of een verzoeker recht heeft op de door hem gevraagde gegevens of afschriften uit de BRP (RV).

M11.38
M11.39
M11.40

M11.35
M11.04

Kan bepalen of bij gegevensverstrekking de wet BRP van toepassing is (RV).

M11.26

Kan de procedure voor het aanvragen van verstrekkingsbeperking en de procedure voor het weigeren van het verstrekken van
een afschrift of persoonsgegevens vanwege een verstrekkingsbeperking beschrijven (K).
Kan de systematiek van de BRP toepassen met betrekking tot (RV):
- verstrekkingsbeperking (geheimhouding)
- blokkering
- opschorting van de bijhouding
- onderzoek op de PL
- het ontbreken van een geldige verblijfstitel.

M11.34

M11.25

M11.43

Kan benoemen op basis van welke documenten een verzoek tot wijziging van de verstrekkingsbeperking in de BRP mag worden
verwerkt (K).
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04-01-2017

Kan beoordelen of het doel van het verzoek grond geeft om een afschrift af te geven of de gevraagde inlichtingen te verstrekken
(RV).
Kan persoonsgegevens uit de BRP verstrekken cq. of weigeren aan de hand van een doelomschrijving aan personen, derden of
overheidsorganen op basis van wet BRP, besluit BRP, privacyverordening en –reglement (RV).
Kan beoordelen of een verzoek tot verstrekkingsbeperking aan de voorwaarden voldoet om verwerkt te mogen worden in de BRP
(RV).
Kan een verzoek tot verstrekkingsbeperking verwerken in de BRP (RV).
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Laatste
wijzigingsdatum

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Aantal
vragen

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

PV

Protocollering
M11.14
M11.15

Kan beschrijven dat protocollering in de BRP plaats moet vinden bij de handelingen: verstrekkingen, inzage, inschrijving en
actualisering en bij illegale pogingen (K).
Kan de doelstellingen van protocollering in de BRP beschrijven (K).

M11.16

Kan uitleggen waarom protocolgegevens bewaard moeten worden (B).

01-06-2014

M11.17

Kan benoemen welke gegevens een protocol moet bevatten bij een verstrekking uit de BRP (K).

08-09-2017

0-1

M11.18

Kan benoemen welke gegevens een protocol moet bevatten bij een inzage door een burger in de BRP (K).

08-09-2017

0-1

M11.19

Kan benoemen welke gegevens een protocol moet bevatten bij een inschrijving of actualisering (K).

08-09-2017

M11.03

Kan de procedures met betrekking tot het recht op inzage van geprotocolleerde verstrekkingen uitvoeren (RV).

01-04-2017

1

M11.12

Kan benoemen welke bewaartermijn voor de protocolgegevens geldt (K).

01-04-2017

1

M11.13

Kan het verschil beschrijven tussen herleidbare en niet herleidbare verstrekkingen (B).

01-04-2017

1

M11.21

Kan verstrekkingen van gegevens in de BRP protocolleren (RV).

08-09-2017

M11.22

Kan aan de hand van voorbeelden bepalen of sprake is van een herleidbare of niet herleidbare verstrekking (RV).

M11.23

Kan in een praktijksituatie bij verstrekking van BRP-gegevens aan overheidsorganen bepalen of deze geprotocolleerd moeten
worden (RV).
Kan in een praktijksituatie bij verstrekking van BRP-gegevens aan derden bepalen of deze geprotocolleerd moeten worden (RV).

M11.24

01-06-2014
08-09-2017

01-06-2014
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