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Samenhang en 
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Instructies

K B RV PV

S1.01
Kan de begrippen ‘gegevens’ en ‘informatie’ omschrijven en voorbeelden geven van wat wordt verstaan onder gegevens- en 

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

S1.02

Kan opnoemen wat verstaan wordt onder (K):

– persoonsinformatiemanagement;

– persoonsinformatiebeleid;

– persoonsinformatiebeleidsplan.

1-9-2021 1 1

S1.03 Kan beschrijven op welke manieren de gegevensuitwisseling van persoonsgegevens kan plaatsvinden (K). 1-9-2021 1 1

S1.04 Kan de relaties tussen de basisregistraties met betrekking tot persoonsgegevens omschrijven (K). 1-9-2021 1 1

S1.05 Kan uitleggen wat de relatie is en de verschillen zijn tussen informatiebeleid en persoonsinformatiebeleid (B). 1-9-2021 1 1

S1.06

Kan in een praktijksituatie, op basis van het Logisch Ontwerp GBA, vaststellen of de noodzakelijke gegevens in een protocol 

zijn vastgelegd bij een verstrekking uit de BRP (RV). 1-9-2021 2 2

S1-theorie en S1-praktijk vormen samen het eindcijfer. S1-theorie en S1-praktijk tellen even zwaar mee. Het afgeronde gemiddelde naar een 

heel cijfer vormt het eindcijfer. Er vindt dus compensatie plaats (het is dus niet noodzakelijk om voor elk onderdeel een voldoende te 

behalen). 

Toetsplan S1: Persoonsinformatievoorziening en privacy

De module 'S1 Persoonsinformatievoorziening en privacy' is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met de beleidsterreinen 

persoonsinformatievoorziening en privacy, protocollering, verstrekken van gegevens uit de BRP en het weigeren van verstrekkingen. Na het volgen van deze module 

heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante regels op het gebied van de Wet BRP en de AVG. Deze module is een vervolg op en een verdieping van 

toetsplan B8: Gegevensverstrekking. 

1 september 2021

S1: Persoonsinformatievoorziening en privacy - theorie

Gesloten vragen 

60 minuten

20    

65%

Maximaal 1 punt voor een (gedeeltelijk) goed beantwoorde vraag en 0 punten voor een onbeantwoorde of een fout beantwoorde vraag

Persoonsinformatievoorziening

Toegestane 

hulpmiddelen

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

Bij de vragen op kennisniveau zijn geen andere hulpmiddelen toegestaan.

Bij de vragen op begrips- en toepassingsniveau  worden de volgende digitale hulpmiddelen in de examenomgeving beschikbaar gesteld: 

- Hoofdstuk 3 van de Wet BRP;

- Hoofdstuk 3 van het Besluit BRP met bijlagen;

- Het Logisch Ontwerp GBA; 

- AVG;

Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in het digitale toetssysteem voor de afname van het examen
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S1.07
Kan in een praktijksituatie bij een verzoek tot verstrekking van gegevens uit de BRP voor historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden, bepalen of voldaan is aan de voorwaarden (RV).
1-9-2021 1 1

S1.08 Kan in een praktijksituatie beoordelen of verstrekking van persoonsgegevens voldoet aan de voorschriften van de AVG (RV). 1-9-2021 2 2

S1.09
Kan in een praktijksituatie bepalen of een verstrekking uit een gegevensmakelaar/datadistributiesysteem geprotocolleerd moet 

worden (RV).
1-9-2021 1 1

S1.10
Kan in een praktijksituatie een juridisch onderbouwde beslissing nemen over de weigering tot verstrekking van gegevens uit de 

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

S1.11
Kan in een binnengemeentelijke praktijksituatie bepalen of verplicht gebruik moet worden gemaakt van de gegevens in de BRP 

(RV).
1-9-2021 1 1

S1.12 Kan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Autoriteit Persoonsgegevens opnoemen (K). 1-9-2021 1 1

S1.13 Kan in een praktijksituatie bepalen welke wet- en/of regelgeving van toepassing is bij de verstrekking van gegevens (RV). 1-9-2021 2 2

S1.14 Kan in een praktijksituatie bepalen of er sprake is van een datalek dat valt onder de meldplicht datalekken uit de AVG (RV). 1-9-2021 2 2

S1.15
Kan in een praktijksituatie bepalen welke vervolgstappen nodig zijn als er sprake is van een datalek dat valt onder de 

meldplicht datalekken (RV).
1-9-2021 1 1
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