Toetsplan MBO Overlijden (M10)
Ingangsdatum

01-09-2018

Datum versie

24-04-2018

Naam van de toets

MBO Overlijden (M10)

Toetsvorm

Gesloten vragen

Toegestane tijd

60 minuten

Aantal vragen

22

Max. te behalen

24 punten
67%
Er worden geen punten afgetrokken voor fout beantwoorde vragen.
Een fout beantwoorde vraag levert 0 punten op.
rekenmachine: nee , kladpapier: ja (Dit wordt uitgereikt door de exameninstelling.)

Cesuur
Scoringsregels
Toegestane
hulpmiddelen

Instructies

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: het BW boek 1, het BBS, de Handleiding
Uitvoeringsprocedures (HUP) en de Wet op de lijkbezorging . Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.
De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision.
Datum onderhoud

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Niveau waarop de
toetsterm wordt getoetst

Laatste
wijzigingsdatum

Aantal
vragen

01-04-2016

1

1

01-04-2016

1

1

01-04-2016

2

K

B

RV

PV

Aangifte van overlijden
M10.01

M10.02
M10.03

Kan opnoemen welke Nederlandse wet- en regelgeving wordt toegepast bij de aangifte van (K):
– overlijden;
– lijkvinding;
– een levenloos geboren kind.
Kan opnoemen welke bescheiden een burger moet overleggen bij de aangifte van overlijden (K).

M10.04

Kan de volgende regels voor aangifte van overlijden toepassen (RV):
– in welke plaats en bij wie een aangifte van overlijden moet worden gedaan;
– welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte gelden;
– wat de termijn van overlijdensaangifte is.
Kan beschrijven op welke wijze aangifte van overlijden kan worden gedaan bij de ABS (K).

M10.05

Kan de voorwaarden beschrijven waaronder digitaal aangifte van overlijden kan worden gedaan bij de ABS (K).

01-04-2016

M10.29

Kan de verschillen benoemen tussen de in te leveren documenten en de personen die aangifte van overlijden mogen doen bij een
natuurlijke dood en een niet-natuurlijke dood (K).

24-04-2018

1

M10.06

Kan de volgende regels voor aangifte van lijkvinding toepassen (RV):
– in welke plaats en bij wie een aangifte van lijkvinding moet worden gedaan;
– welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte gelden.
Kan de volgende regels voor aangifte van een levenloos geboren kind toepassen (RV):
– in welke plaats en bij wie een aangifte van levenloos geboren kind mag worden gedaan;
– welke bevoegdheid en verplichting tot aangifte gelden;
– wat de termijn van de aangifte van een levenloos geboren kind is.

01-04-2016

1

1

01-04-2016

1

1

M10.07
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Verwerken van overlijden in de BRP
M10.08

Kan de verplichte kennisgevingen van overlijden beschrijven (K).

01-04-2016

M10.09

Kan de verplichte kennisgevingen van lijkvinding beschrijven (K).

01-04-2016

M10.10

Kan de verplichte kennisgevingen van een levenloos geboren kind beschrijven (K).

01-04-2016

M10.11

Kan beschrijven welke kennisgevingen van overlijden en toevallig overlijden moeten worden verwerkt in de BRP (K).

01-04-2016

M10.12

Kan benoemen of er een persoonslijst moet worden geregistreerd in de BRP van (K):
– een kind dat levenloos ter wereld is gekomen;
– een pasgeboren overleden kind dat wel heeft geleefd.
Kan beoordelen of een opgemaakte overlijdensakte met eventuele latere vermelding leidt tot een actualiserings- en
correctieprocedure in de BRP (RV).
Kan de actualiserings- en correctieprocedures naar aanleiding van een overlijden uitvoeren conform de HUP (RV).

M10.13
M10.14
M10.25

Kan benoemen onder welke voorwaarden voornamen alsnog kunnen worden gegeven aan een levenloos geboren kind wanneer
er voor dit kind eerder nog geen voornamen in de akte zijn opgenomen (K).
M10.26
Kan in een praktijksituatie beoordelen of voornamen alsnog kunnen worden gegeven aan een levenloos geboren kind waarvan in
de akte eerder nog geen voornamen zijn opgenomen (RV).
Opmaken akte van overlijden
M10.15
M10.16
M10.27
M10.28
M10.17

Kan de verschillen beschrijven tussen de situatie waarin een akte betreffende lijkvinding moet worden opgemaakt en de situatie
waarin een akte van overlijden wordt opgemaakt (K).
Kan de akten van overlijden opmaken en de latere vermeldingen toevoegen (RV).
Kan benoemen onder welke voorwaarden een akte van een levenloos geboren kind kan worden opgemaakt wanneer deze eerder
nog niet is opgemaakt (K).
Kan in een praktijksituatie beoordelen of een akte van een levenloos geboren kind kan worden opgemaakt als deze eerder nog
niet is opgemaakt (RV).
Kan de akten van lijkvinding en levenloos geboren kind opmaken en de latere vermeldingen toevoegen (RV).
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Lijkbezorging
M10.18

Kan de wettelijke termijnen voor lijkbezorging opnoemen (K).

M10.19

Kan beschrijven onder welke voorwaarden van de wettelijke termijnen voor lijkbezorging kan worden afgeweken (K).

M10.20

Kan de Wet op de lijkbezorging met betrekking tot de voor de ambtenaar van de burgerlijke stand relevante artikelen (artikel 1
t/m 7, 9 t/m 20, 29, 30, 67 t/m 69 en 89) toepassen (RV).
Kan de overlegde verklaringen naar aanleiding van een overlijden inhoudelijk beoordelen (bijvoorbeeld op doodsoorzaak) en op
basis daarvan een verlof tot lijkbezorging opmaken (RV).
Kan een besluit tot uitstel van lijkbezorging opmaken (RV).

M10.21
M10.22
M10.23
M10.24

Kan de overlegde verklaringen naar aanleiding van een overlijden inhoudelijk beoordelen en op basis daarvan een lijkenpas
opmaken (RV).
Kan de afgifte van een verlof tot begraven, cremeren of ontleden verzorgen (RV).
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