
Ingangsdatum

Naam van de toets

Toetsvorm

Toegestane tijd

Aantal vragen

Cesuur

Scoringsregels

Toegestane 

hulpmiddelen

Instructies

K B RV PV

B12.01
Kan benoemen wanneer iemand volgens de Algemene Wet Bestuursrecht toezichtsbevoegd is voor het uitvoeren van een 

huisbezoek (K).
1-9-2021 1 1

B12.02 Kan de aanleiding voor en het doel van een huisbezoek formuleren (PV). 1-9-2021 1 1

B12.03 Kan bepalen welke gegevens en/of documenten nodig zijn voor de uitvoering van een huisbezoek (RV). 1-9-2021 4 4

B12.04 Kan bronnenonderzoek uitvoeren ter voorbereiding op een huisbezoek (PV). 1-9-2021 2 2

B12.05 Kan bepalen welke veiligheidsaspecten aan de orde zijn bij een huisbezoek (RV). 1-9-2021 1 1

B12.06 Kan de juridische grondslag van het huisbezoek beschrijven (K) 1-9-2021 1 1

B12.07
Kan het juridisch kader beschrijven waarbinnen de Toezichthouder BRP zijn werkzaamheden met betrekking tot het huisbezoek 

uitvoert (K).
1-9-2021 1 1

B12.08
Kan fraudesignalen benoemen die tijdens een huisbezoek aanwezig kunnen zijn die wijzen op mogelijke adresgerelateerde 

fraude (RV). 
1-9-2021 2 2

Voorbereiden van een huisbezoek

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in het digitale toetssysteem voor de afname van het examen

Naam onderdeel en 

toetsterm-nummer
Toetsterm

Laatste 

wijzigings-

datum

Aantal 

vragen

Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst

Gesloten vragen 

120 minuten

40    

65%

Maximaal 2 punten voor een (gedeeltelijk) goed beantwoorde vraag en 0 punten voor een onbeantwoorde of een fout beantwoorde vraag

De eigen SuperSamenvatting; zie de Opleidings- en Examengids voor een beschrijving ervan en de gestelde eisen eraan.

Verder geldt het volgende.

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:

- Protocol Huisbezoek Toezichthouder BRP;

- Circulaire Adresonderzoek BRP;

- Wet BRP;

- Algemene wet bestuursrecht.

Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Toetsplan B12: Huisbezoek, van vooronderzoek tot afhandeling

De module 'B12 Huisbezoek van vooronderzoek tot afhandeling' is bedoeld voor de medewerker (Burgerzaken) die zich bezig houdt met het voorbereiden, uitvoeren 

en afhandelen van huisbezoeken ten behoeve van het controleren van de bewoning van een adres. Na het volgen van deze module kan de medewerker een 

huisbezoek voorbereiden, weet wat hij mogelijk kan verwachten en wat dat betekent voor de communicatie. Hij kan het gesprek aan de deur/op het adres op een 

goede wijze voeren en vaststellen wat de feitelijke woonsituatie is. Hij kan op een professionele wijze reageren op bepaald gedrag van de burger. En na afloop van het 

huisbezoek een gedegen rapportage opstellen en eventuele vervolgstappen inzetten.

1 september 2021

B12: Huisbezoek van vooronderzoek tot afhandeling
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B12.09 Kan de inbreuken op de persoonlijke levenssfeer in relatie tot artikel 10 en12 Grondwet en artikel 8 EVRM beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B12.30 Kan de verschillen tussen identificeren en legitimeren beschrijven (B). 1-9-2021 0 0

B12.10 Kan de identiteit van de burger die wordt aangetroffen tijdens een huisbezoek verifiëren (RV). 1-9-2021 1 1

B12.11 Kan de rechten en plichten van de burger bij een huisbezoek beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B12.12 Kan de regels van 'informed consent' toepassen bij het uitvoeren van een huisbezoek (RV). 1-9-2021 1 1

B12.13
Kan de richtlijnen voor het uitvoeren van huisbezoeken volgens het Protocol Huisbezoek Toezichthouder BRP (o.a. over 

binnentreden, legitimeren, informeren, observeren/vragen stellen) beschrijven (K).
1-9-2021 1 1

B12.14 Kan bepalen welke feiten en omstandigheden relevant zijn tijdens het uitvoeren van een huisbezoek (PV). 1-9-2021 2 2

B12.15 Kan bepalen of een situatie tijdens het uitvoeren van een huisbezoek onveilig is en daarop anticiperen (B). 1-9-2021 1 1

B12.16 Wekt met zijn houdig en gedrag geen verkeerde reacties op bij de bewoner(s) (B). 1-9-2021 0 0

B12.17 Kan de kenmerken van emotionele, instrumentele en pathalogische agressie benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B12.18 Kan anticiperen op emotionele, instrumentele en pathalogische agressie (B). 1-9-2021 1 1

B12.19 Kan bepalen wie wel en niet woonachtig zijn op het adres van het huisbezoek (RV). 1-9-2021 2 2

B12.20 Kan de aangetroffen situatie tijdens een huisbezoek feitelijk beschrijven (PV). 1-9-2021 2 2

B12.21
Kan in een praktijksituatie beslissen welke instanties en handhavers ingeschakeld moeten worden wanneer bij een huisbezoek 

verdachte, onveilige, frauduleuze of illegale situaties geconstateerd zijn (RV).
1-9-2021 1 1

B12.22 Kan na huisbezoek bepalen of er nog vervolgonderzoek nodig is (PV). 1-9-2021 1 1

B12.23 Kan, als vervolgonderzoek nodig is, bepalen welke vervolghandelingen moeten worden uitgevoerd (PV). 1-9-2021 1 1

B12.24 Kan na een huisbezoek bepalen welke informatie over het vervolg, aan een burger mag of moet worden gegeven (RV). 1-9-2021 1 1

B12.25 Kan bepalen of er signalen van misbruik zijn van voorzieningen van andere overheidsinstanties (PV). 1-9-2021 1 1

B12.26
Kan in geval van nader onderzoek adviseren welke instantie het onderzoek moet instellen, bijvoorbeeld Bouw- en 

woningtoezicht, Sociale dienst, SVB, UWV, Leerplichtambtenaar, Belastingdienst-afdeling toeslagen en/of DUO (PV).
1-9-2021 2 2

B12.27 Kan de formele en materiële eisen voor een rapportage huisbezoek benoemen (K).  1-9-2021 1 1

B12.28 Kan uitleggen waarom de rapportage huisbezoek aan formele en materiële eisen moet voldoen (B). 1-9-2021 1 1

B12.29 Kan in een praktijksituatie een rapportage huisbezoek opstellen die voldoet aan de formele en materiële eisen (RV). 1-9-2021 4 4

40

Uitvoeren van een huisbezoek

Afhandelen van een huisbezoek

TOTAAL:
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