S EGMEN T

Opleidingen

NVVB-Diplomastelsel
op mbo 4- en/of hbo-niveau
Ben je al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken, wil je je meer verdiepen
of je op de hoogte laten brengen van de laatste ontwikkelingen? Hoe zet jij die volgende
stap en werk je nog leuker en beter? Onze modules bieden uitkomst!

Advies

Examen

Verschillende combinaties kunnen drie diploma’s opleveren.
De modules zijn zodanig gegroepeerd dat de volgorde van
deelname zorgt voor onderlinge samenhang en versterking van
de verschillende onderwerpen. Alle modules zijn natuurlijk los te
volgen, maar wij adviseren toch een aantal vaste combinaties.

De modules worden, op een enkeling na, afgesloten met één
of meer examens.
Deze worden georganiseerd door de PublieksAcademie van
de NVVB. Elk positief afgesloten examen of combinatie van
examens leidt tot een certificaat.
Een combinatie van een aantal certificaten
(en punten) vormt uiteindelijk een diploma.
Op de website van de NVVB vind je meer
informatie over het diplomastelsel, het
puntenstelsel, de eind- en toetstermen en
de examens.

Opzet en informatie mbo 4-niveau

De module Afstamming is zo sterk verbonden met de modules
Naamrecht en Nationaliteit, dat we er doelbewust voor gekozen
hebben de drie samen te voegen tot één blok.
Ook voor het diploma Burgerzaken raden wij je aan dit blok
volledig te volgen.
Het lesprogramma is zó ingericht dat je na het volgen van dit
blok beschikt over alle noodzakelijke kennis om je werk
optimaal uit te kunnen voeren. Hetzelfde geldt voor de modules
Huwelijk en geregistreerd partnerschap en Overlijden.
Het verwerken van de rechtsfeiten in de BRP van deze modules
zal tijdens de tweede lesdag behandeld worden.

Opzet en informatie hbo-niveau

Wij adviseren om eerst de vaardigheidsmodule Adviesrapporten
en beleidsvoorstellen te volgen, voordat je start met de
inhoudelijke modules. De module wordt afgesloten met een
praktijkopdracht en na beoordeling daarvan zullen wij in een
studie-adviesgesprek advies uitbrengen over het volgen van de
overige hbo-modules.

Planning en inschrijven
Alle modules kun je vinden op onze website. Per module vind je
daar een beschrijving van het programma en de geplande data.
Je kunt je daar aanmelden voor alle modules.

Contact/advies op maat?
Wil je liever advies op maat of zijn er nog vragen, neem
dan contact op met één van onze opleidingscoördinatoren
Patty van den Berg of Ursula van Korlaar.
Bel 033 - 434 50 80 of e-mail naar
p.vandenberg@segment.nl of u.vankorlaar@segment.nl
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Specialisme

Modules mbo 4

Modules hbo

Startersmodule

Startersmodule

(aanbevolen voor medewerkers
met minder dan zes maanden werkervaring
PUNTEN
binnen de publieke dienstverlening)

1

PUNTEN

Diploma
Persoonsinformatiemanagement
Alle modules van het
specialisme + één vaardigheidsmodule naar keuze

Diploma
Identiteitsmanagement
Alle modules van het
specialisme + één vaardigheidsmodule naar keuze

Kennismodules
5
Identiteit en identiteitsdocumenten I*
5
Brondocumenten*
Systematiek gegevensverwerking
2
Afstamming
3
Nationaliteit
2
Migratie
3
Adresonderzoek en adreskwaliteit I*
4
Gegevensverstrekking en privacybescherming 3
Awb
3
Naamrecht
2
Huwelijk en geregistreerd partnerschap
2
Overlijden
2
–––––
Totaal
36

Kennismodules
Identiteit en identiteitsdocumenten I*
Brondocumenten*
Nederlandse reisdocumenten
Rijbewijzen
Afstamming
Naamrecht
Nationaliteit
Awb
Totaal

Diploma
Burgerzaken

(aanbevolen voor medewerkers
met minder dan zes maanden werkervaring
binnen de publieke dienstverlening)

PUNTEN

5
5
3
2
3
2
2
3
–––––
25

Vaardigheidsmodules
Dienstverlening
of
Communicatie en
conflicthantering

PUNTEN

Kennismodules
Persoonsregistratie
BRP-systematiek
Personen- en familierecht en nationaliteitsrecht
Kwaliteitsbeheer
Landelijke ontwikkelingen
Adresonderzoek en adreskwaliteit II**
Awb en procesrecht
Persoonsinformatievoorziening en privacy

Totaal

Vaardigheidsmodules
Dienstverlening
of
Communicatie en
conflicthantering

7
6
6
8
6
8
6
6

–––––
53

PUNTEN

Kennismodules
Persoonsregistratie
Identiteit en identiteitsdocumenten II**
Identiteit en identiteitsdocumenten III**
Personen- en familierecht en nationaliteitsrecht
Awb en procesrecht
Landelijke ontwikkelingen

Totaal

Vaardigheidsmodule
Adviesrapporten en
beleidsvoorstellen

7
6
8
6
6
6

Vaardigheidsmodule
Adviesrapporten en
beleidsvoorstellen

–––––
39

* Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Identiteits- en adresfraude

** Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Identiteits- en adresfraude

Minimaal 25 punten naar keuze
+ 1 vaardigheidsmodule

Minimaal 39 punten naar keuze
+ 1 vaardigheidsmodule

Segment is een organisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige professionals voor en door de overheid,
met inmiddels tweehonderd docenten en trainers en veel zelfstandige samenwerkingspartners. Wij ondersteunen
de overheid met strategische leergangen, op veranderen gerichte large-scale-events, vakinhoudelijke scholing en
een vaardigheidslab gericht op attitude en persoonlijke vaardigheden.

