
Ingangsdatum

Naam van de toets

Toetsvorm

Toegestane tijd

Aantal vragen

Cesuur

Scoringsregels

Toegestane 

hulpmiddelen

Instructies

K B RV PV

S7.01

Kan de volgende begrippen toelichten (B):

- IBD;

- ENSIA;

- DPIA;

- ISMS;

- BIO.

1-9-2021 X

S7.02 Kan de doelgroep van de IBD omschrijven (K). 1-9-2021 X

S7.03 Kan de doelstelling van de IBD omschrijven (K). 1-9-2021 X

S7.04 Kan het doel van ENSIA omschrijven (K). 1-9-2021 X

S7.05 Kan de relatie tussen kwaliteitsbeheer Burgerzaken en ENSIA omschrijven (B). 1-9-2021 X

S7.06

Kan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de volgende functionarissen omschrijven (B):

- CISO;

- Privacy-officer;

- FG.

1-9-2021 X

S7.07 Kan beschrijven wie de functionarissen uit de vorige toetsterm benoemt (K). 1-9-2021 X

S7.08 Kan bestuur en management adviseren over de continuïteit van de bedrijfsvoering van burgerzaken (PV). 1-9-2021 X

S7.09 Kan bestuur en management adviseren over toe te passen maatregelen bij dreiging door agressie en geweld (PV). 1-9-2021 X

S7.10 Kan een continuïteitsplan voor de bedrijfsvoering van Burgerzaken opstellen (PV). 1-9-2021 X

S7.11 Kan in geval van een calamiteit het management adviseren over de te nemen stappen (PV). 1-9-2021 X

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

Toetsplan S7: Kwaliteitsbeheer Burgerzaken

De module 'S7 Kwaliteitsbeheer Burgerzaken' is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de generieke kwaliteitsaspecten op het gebied van 

Burgerzaken 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 Burgerzaken. Deze module heeft een relatie met de meer specifieke kwaliteitsaspecten in S10: Kwaliteit Identiteitsdocumenten, 

S11: Kwaliteit BRP en S14: Kwaliteit Burgerlijke Stand en Nederlandse nationaliteit. 

1 september 2021

S7: Kwaliteitsbeheer Burgerzaken - 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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S7.12 Kan in geval van dreiging door agressie en geweld het management adviseren over de te nemen stappen (PV). 1-9-2021 X

S7.13
Kan de relatie aantonen tussen de beveiligingsvoorschriften op het gebied van Burgerzaken en de gemeentebrede 

informatiebeveiliging (PV).
1-9-2021 X

S7.14 Kan de ENSIA rapportage analyseren (PV). 1-9-2021 X

S7.15 Kan de werking van het continuïteitsplan en/of de uitvoering ervan toetsen (PV). 1-9-2021 X

S7.16 Kan een DPIA op nieuwe en bestaande BRP-processen uitvoeren (RV). 1-9-2021 X

S7.17

Kan een evaluatierapport opstellen in de volgende situaties (PV):

- na een uitgevoerde risico-inventarisatie;

- na een uitgevoerde DPIA;

- na een analyse van risico's.

1-9-2021 X

S7.18
Kan een risicoanalyse uitvoeren aan de hand van de voorschriften van de IBD (zoals de Baselinetoets of diepgaande 

risicoanalyse) (PV).
1-9-2021 X
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