
Ingangsdatum 01-09-2018

Datum versie 15-08-2018

Naam van de toets MBO Nationaliteit (M8)

Toetsvorm Gesloten vragen

Toegestane tijd 90 minuten 

Aantal vragen 25    

Max. te behalen 25 punten

Cesuur 71%

Scoringsregels
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 Rijkswet op het Nederlanderschap, de 

Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap, de Wet BRP,  de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) en het Logisch 

Ontwerp 3.11 . Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision. 

Datum onderhoud

K B RV PV

M8.47 Kan beschrijven wat wordt bedoeld met apatride, bipatride en polypatride (K). 08-09-2017 0-1

M8.01 Kan beschrijven op welke manieren de Nederlandse nationaliteit van rechtswege wordt verkregen (K). 01-10-2013 0-1

M8.03 Kan aan de hand van de RWN bepalen wie van rechtswege de Nederlandse nationaliteit verkrijgt (RV). 01-10-2013 2 0-2 0-2

M8.04 Kan het bezit van de Nederlandse nationaliteit bepalen door toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RV). 01-10-2013 2 0-2 0-2

M8.05 Kan bepalen in welke situaties de onbekende nationaliteit wordt geregistreerd (RV). 01-07-2017 1 0-1 0-1

M8.06 Kan op grond van de vreemde nationaliteitswetgeving van het land waar de ouder(s) de nationaliteit van bezitten, in 

praktijksituaties vaststellen welke nationaliteitsrechtelijke gevolgen zijn verbonden aan een geboorte en afstamming (RV).
01-10-2013 1 0-1 0-1
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M8.09 Kan de wijzen benoemen waarop het Nederlanderschap kan worden verkregen, verleend, verloren of vastgesteld (K). 
08-01-2015 2 2

M8.10 Kan de voorwaarden beschrijven voor verlening en verkrijging van de Nederlandse nationaliteit (K). 08-09-2017 1 1

M8.11 Kan de verschillende optiemogelijkheden en de daarbij behorende voorwaarden beschrijven (K). 01-06-2014 1 1

M8.48 Kan de mogelijkheid tot naturalisatie en de daarbij behorende voorwaarden beschrijven (K). 08-09-2017 1 1

M8.40 Kan in een praktijksituatie bepalen of een aanvraag voor verlening van de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie voldoet aan 

de indieningseisen (RV).
01-07-2017 0-1 0-1

M8.49 Kan in een praktijksituatie bepalen of een aanvraag voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door optie voldoet aan de 

indieningseisen (RV).
01-09-2018 0-1 0-1

M8.12 Kan het begrip meerderjarigheid op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap beschrijven (K). 01-10-2013 0-1

M8.13 Kan de procedure omschrijven betreffende het afleggen van een verklaring van verbondenheid en door wie die verklaring moet 

worden afgelegd (K).
01-06-2014 0-1

M8.20 Kan beschrijven in welke situatie namens een minderjarige een optieverklaring kan worden afgelegd (K). 01-09-2018 1 1

M8.53 Kan in een concrete praktijksituatie bepalen welke documenten burgers moeten overleggen voorafgaand aan een 

naturalisatieverzoek (RV).
01-09-2018 0-1

M8.54 Kan in een concrete praktijksituatie bepalen welke documenten burgers moeten overleggen voorafgaand aan een optieverklaring 

(RV).
01-09-2018 0-1

M8.19 Kan beschrijven welke verklaringen er bij een verzoek tot verkrijging/verlening van het Nederlanderschap getekend moeten (K).
12-03-2018 1 0-1

M8.50 Kan de termijnen voor toelating en hoofdverblijf die gelden om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap benoemen 

(K).
01-09-2018 0-1

M8.51 Kan voorbeelden geven van bedenkingen tegen het verblijf voor onbepaalde tijd (B). 08-09-2017 0-1

M8.33 Kan de procedure voor het doen van afstand van de Nederlandse nationaliteit beschrijven (K). 01-10-2013 0-1

M8.38 Kan benoemen dat de Nederlandse nationaliteit niet verloren mag gaan als daardoor staatloosheid ontstaat, behalve bij fraude 

(K). 
08-09-2017 0-1

M8.46 Kan in een praktijksituatie bepalen dat een Nederlands reisdocument zijn geldigheid verliest bij verlies van de Nederlandse 

nationaliteit (RV).  
08-09-2017 0-1

M8.52  Kan in een praktijksituatie bepalen dat een vreemdelingenpaspoort/vluchtelingenpaspoort vervalt bij verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit (RV). 
08-09-2017 0-1

M8.28 Kan beoordelen of een brondocument met betrekking tot (de beëindiging van) de Nederlandse nationaliteit leidt tot een 

actualiserings- en correctieprocedure in de BRP (RV).
01-04-2017 0-1 0-1

M8.42 Kan beoordelen of een brondocument met betrekking tot (de beëindiging van) een niet-Nederlandse nationaliteit leidt tot een 

actualiserings- en correctieprocedure in de BRP (RV).
01-04-2017 0-1 0-1

M8.43 Kan met betrekking tot (de beëindiging van) de Nederlandse nationaliteit de actualiserings- en correctieprocedures uitvoeren 

conform de HUP (RV).
08-09-2017 0-1

M8.29 Kan met betrekking tot (de beëindiging van) een niet-Nederlandse nationaliteit de actualiserings- en correctieprocedures 

uitvoeren conform de HUP (RV).
08-09-2017 0-1

M8.30 Kan met betrekking tot (de beëindiging van) een onbekende nationaliteit de actualiserings- en correctieprocedures uitvoeren 

conform de HUP (RV).
08-09-2017 0-2

M8.31 Kan met betrekking tot een persoon zonder nationaliteit (staatloos) de actualiserings- en correctieprocedure in de categorie 

Nationaliteit uitvoeren conform de HUP (RV).
08-09-2017 0-2

25

Registreren nationaliteiten in de BRP

1

2

2

TOTAAL:

1

1

Verlies (Nederlandse) nationaliteit

1

1

Verzoek Nederlandse nationaliteit

1

1


