Toetsplan MBO Nederlandse reisdocumenten (M2)
Ingangsdatum

01-09-2018

Datum versie

01-09-2018

Naam van de toets MBO Nederlandse reisdocumenten (M2)
Toetsvorm

Gesloten vragen

Toegestane tijd

90 minuten

Aantal vragen

41

Max. te behalen

41 punten

Cesuur

68%
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.)
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: de Paspoort uitvoeringsregeling
Nederland (PUN), de Paspoortwet, de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), de Circulaire over artikel 24, onder b,
Paspoortwet betreffende de signaleringsprocedure bij vermoeden van misbruik met reisdocumenten (22 feb. 2017), de
Brochure kenmerken NL reisdocumenten model 2011 en de Brochure kenmerken NL reisdocumenten model 2014. Deze
hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.
De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision Online.

Scoringsregels
Toegestane
hulpmiddelen

Instructies

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Laatste
wijzigingsdatum

Aantal
vragen

Niveau waarop de
toetsterm wordt getoetst
K

Processen
M2.01
M2.02

M2.03
M2.04
M2.16

Kan beschrijven welke beveiligingsvoorschriften van toepassing zijn bij de aanvraag, verstrekking, ontvangst en uitreiking van
reisdocumenten (K).
Kan de actuele ontwikkelingen en experimenten rondom reisdocumenten omschrijven (K):
– centrale reisdocumentenadministratie;
– e-ID-stelsel.
Kan opnoemen welke functies gescheiden moeten zijn binnen de uitvoering van het proces rondom reisdocumenten (K).
Kan de functies opnoemen van de reisdocumentenmodule, het aanvraagstation en het Reisdocumenten Aanvraag en Archief
Station (RAAS) en de Basisregistratie Personen (BRP) ten aanzien van het reisdocumentenproces (K).
Kan de functie en taken van de volgende ketenpartners bij een aanvraag en uitreikprocedure van een reisdocument
beschrijven (K):
- gemeente;
- Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (voorheen BPR = Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten);
- Koninklijke Marechaussee;
- Ministerie van Binnenlandse en Buitenlandse zaken;
- ambassades/consulaten;
- vertegenwoordigingen in Caribisch Nederland (BSBV, BBSB);
- de distributeur;
- de producent/leverancier (Morpho).

01-06-2014
2

2

16-01-2016
0-1

01-06-2014
16-01-2016

16-01-2016

1

1

0-1

1

B

RV

PV

Soorten documenten en voorwaarden
M2.17

Kan beschrijven welke Nederlandse reisdocumenten er zijn (K).

01-06-2014

M2.18

Kan opnoemen welke Nederlandse reisdocumenten er volgens artikel 2 van de Paspoortwet bestaan (K).

01-06-2014

M2.19

Kan twee verschillen in gebruik benoemen tussen een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart (K).

01-06-2014

M2.20

Kan drie verschillen in aanvraag benoemen tussen een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart (K).

01-06-2014

M2.21

Kan benoemen bij welke instantie Nederlandse reisdocumenten uit de Paspoortwet moeten worden aangevraagd (K).

M2.22

Kan beschrijven welke soort reisdocumenten de burgemeester onder welke voorwaarden verstrekt (K).

01-06-2014

M2.23

Kan omschrijven wat de signaleringslijst is en wat de consequenties van een vermelding op deze lijst zijn (K).

01-06-2014

M2.24

Kan opnoemen welke bescheiden een burger moet overleggen bij de aanvraag van een reisdocument (K).

01-06-2014

1

0-1
0-1
1

M2.25

16-01-2016

1

1

M2.27

Kan benoemen welke reisdocumentgegevens van een persoon de gemeente bij de uitgifte van een reisdocument moet
vastleggen in de Basisregistratie Personen (BRP) (K).
Kan benoemen welke persoonsgegevens en biometrische gegevens van een persoon de gemeente bij de aanvraag en uitgifte
van een reisdocument moet vastleggen met het aanvraagstation en in het RAAS (K).
Kan de geldigheidstermijn van een reisdocument benoemen voor meerderjarige en minderjarige personen (K).

M2.28

Kan beschrijven in welke situaties de geldigheid van een reisdocument van rechtswege vervalt (K).

01-06-2014

M2.29

Kan beschrijven hoe een reisdocument vernietigd moet worden (K).

01-06-2014

M2.30

Kan beschrijven onder welke voorwaarden een reisdocument mag worden teruggegeven aan de burger (K).

01-06-2014

M2.26

1
1

0-1

01-06-2014
1

0-1

01-06-2014
01-06-2014

0-1
0-1
0-1
0-1

1

1

0-1
0-1
0-1
0-1

Handelingen en procedures
M2.06

M2.47

Kan de procedures toepassen voor de eerste aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een nationaal paspoort
(inclusief zakenpaspoort) (RV).
Kan in een concrete praktijksituatie bepalen welke documenten burgers moeten overleggen ten aan zien van de (eerste) afgifte
van een Nederlands reisdocument (RV).
Kan de procedures toepassen voor de aanvraag van een tweede paspoort (RV).

M2.48

Kan de procedures toepassen voor de eerste aanvraag van een vluchtelingenpaspoort (RV).

01-06-2014

M2.49

Kan de procedures toepassen voor de eerste aanvraag van een vreemdelingenpaspoort (RV).

01-06-2014

M2.07

Kan de procedures toepassen voor vernieuwing van reisdocumenten voor vreemdelingen en vluchtelingen (RV).

01-06-2014

M2.31

M2.33

Kan in een praktijksituatie een vals of vervalst Nederlands identiteitsbewijs herkennen aan de hand van de
echtheidskenmerken uit de brochure Kenmerken Nederlandse reisdocumenten, model 2011 en model 2014 van het Ministerie
van BZK (RV).
Kan in een praktijksituatie vaststellen welke identificerende vragen bij een aanvraag reisdocument moeten worden gesteld
(RV).
Kan uitleggen waarom bij een aanvraag reisdocument identificerende vragen gesteld kunnen worden (B).

M2.34

Kan op grond van de overlegde bescheiden bepalen of de burger een aanvraag reisdocument mag doen (RV).

M2.35

Kan de intake afhandelen voor vernieuwing van een Nederlandse identiteitskaart en een nationaal paspoort (RV).

M2.36

M2.09

Kan de biometrische gegevens vastleggen bij een vernieuwing van een Nederlandse identiteitskaart en een nationaal paspoort
(RV).
Kan bij een aanvraag- en uitreikprocedure van een reisdocument bepalen welke gegevens de gemeente moet uitwisselen met
de volgende ketenpartners (RV):
– Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (voorheen BPR = Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten);
– Ministerie van Binnenlandse Zaken;
– Ministerie van Buitenlandse Zaken;
– de Koninklijke Marechaussee;
– IND;
– de distributeur;
Kan de reisdocumentengegevens vastleggen en corrigeren in het RAAS en de Basisregistratie Personen (BRP) (RV).

M2.38

Kan de verstrekking afhandelen van een Nederlandse identiteitskaart en een nationaal paspoort (RV).

01-06-2014

M2.39

Kan de uitreiking afhandelen van een Nederlandse identiteitskaart en een nationaal paspoort (RV).

01-06-2014

M2.40

01-06-2014

M2.51

Kan de archivering afhandelen van de aanvraag en uitgifte van een Nederlandse identiteitskaart en een nationaal paspoort
(RV).
Kan beschrijven hoe de procedure thuisbezorgen reisdocumenten eruit ziet (K).

M2.05

Kan in een praktijksituatie bepalen of de geldigheid van een reisdocument van rechtswege vervalt (RV).

08-09-2017

M2.41

Kan in een concrete situatie bepalen of een reisdocument ingehouden moet worden (RV).

01-06-2014

M2.50

Kan in een praktijksituatie bepalen welke handelingen moeten worden verricht bij het van rechtswege vervallen van
reisdocumenten (RV).

01-06-2014

M2.53

M2.32

M2.08

01-06-2014

2

2

01-09-2018

1

1
1

01-06-2014
1

1
1
2

2

01-06-2014

0-1

1
0-1

01-06-2014
1

01-06-2014

1

01-06-2014

1

1

01-06-2014

1

1

01-06-2014

1

1

16-01-2016

1

1

16-01-2016

2

2
0-1

1
1

16-01-2016
2
1

0-1
0-1

0-1
0-2
0-1

0-2
0-1
0-1

Handelingen en procedures
M2.10

Kan de procedures toepassen voor een beperking tot territoriale geldigheid en geldigheidsduur van een reisdocument (RV).

M2.11

Kan de procedure toepassen bij een onjuiste afgifte van een reisdocument (RV).

01-06-2014

M2.12

Kan de procedure toepassen bij een weigering van afgifte van een reisdocument (RV).

01-06-2014

1

1

M2.14

Kan de procedure toepassen die moet worden doorlopen als iemand voorkomt in het Register Paspoortsignalering (RPS) (RV).

01-06-2014

2

2

M2.15

Kan de procedure van een aanvraag van een reisdocument voor personen zonder vaste woon- en verblijfplaats toepassen
(RV).

01-06-2014

2

2

M2.52

Kan de procedure die moet worden uitgevoerd bij een enkelvoudige vermissing van een reisdocument beschrijven (K).

16-01-2016

1

M2.42

Kan benoemen welke BRP-coderingen bij inhouding en vermissing van een reisdocument gelden (K).

01-06-2014

M2.44

Kan de verklaring van vermissing van een reisdocument beoordelen op volledigheid en juistheid (RV).

01-06-2014

M2.46

Kan in een praktijksituatie vaststellen aan de hand waarvan de identiteit vastgesteld moet worden bij een aanvraag
reisdocument na vermissing (RV).
Kan in een praktijksituatie bepalen of er sprake is van diefstal, enkelvoudige of meervoudige vermissing van een reisdocument
(RV).
Kan, op basis van het feit dat het een diefstal, enkelvoudige of meervoudige vermissing van een reisdocument betreft, bepalen
welke wettelijke vervolgstappen genomen moeten worden (RV).
Kan de procedure toepassen bij meervoudige vermissing van een reisdocument (RV).

01-06-2014

0-1

1

0-1

Vermissing

M2.43
M2.45
M2.13

01-06-2014

1
1

0-1
0-1
0-1
1
0-1

01-06-2014
1

0-1

01-06-2014
01-06-2014
TOTAAL:

1
41

1

