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K B RV PV

Plan

S10.01
Kan maatregelen formuleren en opstellen die de kwaliteit (actualiteit, betrouwbaarheid, volledigheid, juistheid en integriteit) 

van de gegevens verhogen op het onderdeel identiteitsdocumenten (PV).
1-9-2021 X

S10.02 Kan een procedure opstellen ter bevordering van de kwaliteit van het onderdeel identiteitsdocumenten (PV). 1-9-2021 X

S10.03

Kan bestuur en management adviseren over de toepassing en reikwijdte van wetgeving en systematiek in het kader van 

beveiliging van reisdocumenten en/of rijbewijzen voor (RV):

- risico-inventarisatie en –evaluatie; 

- wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen.

1-9-2021 X

S10.04

Kan het bestuur adviseren over de beveiligingsvoorschriften en maatregelen voor reisdocumenten en/of rijbewijzen ten aanzien 

van (PV): 

- de fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen;

- de maatregelen met betrekking tot ontvreemding, het verloren gaan en vernietiging van documenten;

- het inrichten van het aanvraag- en afgifteproces.

1-9-2021 X

S10.05 Kan een (gedeelte van een) beveiligingsplan voor identiteitsdocumenten opstellen (PV). 1-9-2021 X

S10.06 Kan procedures opstellen in het kader van beveiliging identiteitsdocumenten (PV). 1-9-2021 X

S10.07
Kan een procedure opstellen ter voorkoming van misbruik van reisdocumenten in het kader van artikel 24 onder b Paspoortwet 

(PV).
1-9-2021 X

Op basis van het beoordelingsformulier dat vooraf wordt uitgereikt bij de opdracht

Toetsplan S10: Kwaliteit Identiteitsdocumenten

De module 'S10 Kwaliteit identiteitsdocumenten' is bedoeld voor de (aankomend) specialist of beveiligingsfunctionaris die zich bezighoudt met de kwaliteit op het 

gebied van identiteitsdocumenten en de daarbij te hanteren PDCA-cyclus. Na het volgen van deze module kan de (aankomend) specialist bestuur en management 

adviseren over kwaliteitsaspecten op het gebied van identiteitsdocumenten.

1 september 2021

S10: Kwaliteit identiteitsdocumenten - praktijk

Praktijkexamen op basis van een beroepsproduct; op het werk of thuis uit te voeren

Niet van toepassing; de praktijkopdracht mag in eigen tijd thuis of op het werk worden gemaakt. Ontwikkelperiode maximaal vier weken.

Niet van toepassing

12 punten voor de praktijkopdracht

Alle hulpmiddelen zijn toegestaan; er zijn geen beperkingen. Plagiëren is verboden, hierop kan worden gecontroleerd. Bij constatering van 

plagiaat leidt dit tot het cijfer 1 en geldt een uitsluiting tot het opnieuw maken van het examen voor een periode van één jaar.

Worden verstrekt bij de opdracht
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S10.08

Kan een beheerregeling reisdocumenten opstellen waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven van 

de volgende functies (PV):

- beveiligingsfunctionaris;

- autorisatiebevoegde RAAS;

- autorisatiebevoegde aanvraagstation per locatie;

- aanvraagbevoegde;

- ontvangstbevoegde;

- uitreikbevoegde;

- de medewerker (mobiel) aanvraagstation.

1-9-2021 X

S10.09

Kan een beheerregeling rijbewijzen opstellen waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven van de 

volgende functies (PV):

- beveiligingsfunctionaris;

- autorisatiebevoegde rijbewijzen (ABR);

- aanvraagbevoegde;

- ontvangstbevoegde;

- uitreikbevoegde.

1-9-2021 X

S10.10 Kan een procedure incidentmeldingen identiteitsdocumenten opstellen (RV). 1-9-2021 X

S10.11
Kan mitigerende maatregelen formuleren op bestaande risico’s op het vlak van veiligheid in het proces rondom 

identiteitsdocumenten (PV).
1-9-2021 X

S10.12 Kan een beleidsnotitie opstellen met betrekking tot de afhandeling van fraude met identiteitsdocumenten (PV). 1-9-2021 X

S10.13 Kan werkprocessen zodanig inrichten dat de kans op fraude met identiteitsdocumenten wordt beperkt (PV). 1-9-2021 X

Do

S10.14
Kan aan de hand van persoonslijst(en), de bijbehorende brondocumenten en de overige beschikbare informatie op het gebied 

van identiteitsdocumenten bepalen of er sprake is van een fout (RV).
1-9-2021 X

S10.15
Kan bestuur en management adviseren rondom beveiligingsaspecten bij aanvraag, beheer en uitreiken van 

identiteitsdocumenten (RV).
1-9-2021 X

S10.16 Kan bestuur en management adviseren omtrent veiligheidseisen thuisbezorgen reisdocumenten (RV). 1-9-2021 X

S10.17
Kan in het kader van een veilige procedure uitleggen waarom werkprocesen bij identiteitsdocumenten op een bepaalde manier 

moeten plaatsvinden (B).
1-9-2021 X

S10.18 Kan de circulaires over reisdocumenten interpreteren en toepassen (PV). 1-9-2021 X

S10.19 Kan onderzoeksopdrachten op het gebied van identiteitsdocumenten formuleren voor collega’s (PV). 1-9-2021 X

Check

S10.20 Kan aan de hand van de vragenlijst reisdocumenten uit de kwaliteitsmonitor de zelfevaluatie reisdocumenten uitvoeren (RV). 1-9-2021 X

S10.21 Kan steekproefsgewijze kwaliteitscontroles op het gebied van identiteitsdocumenten uitvoeren (RV). 1-9-2021 X

S10.22 Kan inhoudelijke fouten en fouten in de uitvoering van de procedures analyseren op het onderdeel identiteitsdocumenten (PV). 1-9-2021 X

S10.23 Kan de uitkomsten van een zelfevaluatie reisdocumenten interpreteren en samenvatten  (PV). 1-9-2021 X

S10.24 Kan aan de hand van de vragenlijst reisdocumenten uit de kwaliteitsmonitor de zelfevaluatie reisdocumenten uitvoeren (RV). 1-9-2021 X

S10.25
Kan aan collega's uitleggen welke informatie nodig is voor het beantwoorden van vragen uit de vragenlijst reisdocumenten uit 

de kwaliteitsmonitor (RV).
1-9-2021 X

S10.26 Kan een risico-inventarisatie op het vlak van beveiliging van identiteitsdocumenten uitvoeren (PV). 1-9-2021 X
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S10.27 Kan risico’s op het gebied van het beveiligingsproces rondom identiteitsdocumenten analyseren (PV). 1-9-2021 X

S10.28 Kan beoordelen of beveiligingsmaatregelen rondom het beheer van identiteitsdocumenten actueel zijn (PV). 1-9-2021 X

Act

S10.29 Kan op basis van de jaarlijkse zelfevaluatie reisdocumenten een kwaliteitsplan opstellen (RV). 1-9-2021 X

S10.30
Kan het bestuur en management adviseren over de te nemen maatregelen naar aanleiding van steeksproefsgewijze controles 

of onderzoeken inzake identiteitsdocumenten (PV).
1-9-2021 X

S10.31
Kan een doorontwikkelplan opstellen voor verbetering van de beveiliging van identiteitsdocumenten en vermindering van 

risico’s op dit gebied (PV).
1-9-2021 X

S10.32 Kan een (gedeelte van een) beveiligingsplan voor identiteitsdocumenten actualiseren (RV). 1-9-2021 X

S10.33
Kan mitigerende maatregelen formuleren op nieuwe risico’s op het vlak van veiligheid in het proces rondom 

identiteitsdocumenten (PV).
1-9-2021 X

S10.34 Kan een incidentmelding rondom het proces van identiteitsdocumenten opstellen (RV). 1-9-2021 X

S10.35 Kan een incidentmelding op het gebied van beveiliging identiteitsdocumenten afhandelen (RV). 1-9-2021 X

S10.36
Kan de Nederlandse jurisprudentie op het terrein van identiteitsdocumenten interpreteren en het management adviseren over 

de impact hiervan op de werkprocedures (PV).
1-9-2021 X

S10.37
Kan op basis van verzamelde en geregistreerde identiteitsonderzoeken het bestuur en management adviseren over trends 

(PV).
1-9-2021 X

1TOTAAL:
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