Toetsplan HBO Personen- en familierecht (Onderdeel B = praktijkopdracht)
Ingangsdatum

01-10-2018

Datum versie

13-09-2018

Naam onderdeel

HBO Personen- en familierecht (Onderdeel B = praktijkopdracht)

Toetsvorm

Praktijkopdracht op een examenafnamelocatie

Toegestane tijd

3 uur

Aantal opdrachten

1

Max. te behalen
Cesuur

Dit verschilt per praktijkopdracht. In de instructie voor elke praktijkopdracht is het maximale aantal punten vermeld plus
informatie over de wijze waarop de punten over de verschillende onderdelen van de praktijkopdracht zijn verdeeld.
55%

Scoringsregels

De praktijkopdrachten worden beoordeeld op basis van beoordelingscriteria. Aan elk criterium wordt wel of niet voldaan. Als
er cruciale criteria zijn opgenomen en de uitwerking van de kandidaat voldoet hier niet aan, dan wordt de uitwerking niet
beoordeeld en is het resultaat onvoldoende. In de instructie voor de kandidaat is vermeld of er één of meer cruciale criteria
gelden. Er vindt geen puntenaftrek plaats bij foute antwoorden. Er kunnen geen bonuspunten verdiend worden.

Toegestane
hulpmiddelen

De voor het uitwerken van de praktijkopdrachten relevante handboeken of wetteksten worden digitaal in de
examenomgeving beschikbaar gesteld.

Instructies

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision.

Laatste
wijzigingsdatum

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Aantal
opdrachten

Niveau waarop de
toetsterm moet worden
getoetst
K

B

RV

PV

Aangiftes/verzoeken in behandeling nemen
H5.13

Kan naar aanleiding van een aangifte, verzoek, besluit, vermoeden of informatieaanvraag met betrekking tot minder vaak
voorkomende rechtsfeiten zoals hieronder opgesomd een schriftelijk advies of besluit over de situatie uitwerken voor de
burger, collega's, het management of andere betrokkenen (RV):
- weigering van een (buitenlands) rechtsfeit op grond van openbare orde;
- vernietiging van een erkenning;
- herroeping van een adoptie;
- besluit tot omzetting van een zwakke adoptie in een sterke adoptie;
- gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
- weigering van een (buitenlandse) schijnrelatie;
- weigering van een (buitenlandse) afstamming;
- stuiting van een schijnrelatie;
- nietigverklaring van een schijnrelatie.
Jurisprudentie en verplichtingen bestuursorganen

13-09-2018

H5.17

13-09-2018

H5.18

Kan de Nederlandse jurisprudentie voor het nationaal en internationaal personen- en familierecht interpreteren en het
management adviseren over de impact hiervan op concrete praktijksituaties en/of werkprocedures (PV).
Kan de Nederlandse jurisprudentie voor het huwelijk en geregistreerd partnerschap, tot stand gekomen door nationaal en
internationaal recht, interpreteren en het management adviseren over de impact hiervan op concrete praktijksituaties en/of
werkprocedures (PV).
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PERCENTAGE VAN HET EINDCIJFER VOOR DE GEHELE MODULE
(Onderlinge compensatie is toegestaan. Het is dus niet noodzakelijk om voor elk afzonderlijk onderdeel een voldoende te behalen.)
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