Toetsplan MBO Rijbewijzen (M3)
Ingangsdatum

01-09-2018

Datum versie

01-05-2018

Naam van de toets

MBO Rijbewijzen (M3)

Toetsvorm

Gesloten vragen

Toegestane tijd

90 minuten

Aantal vragen

30

Max. te behalen

30 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.)

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 Reglement rijbewijzen en de
Wegenverkeerswet . Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.
De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision Online.

Naam onderdeel en
Toetsterm
toetstermnummer

Niveau waarop de
toetsterm wordt getoetst

Laatste
wijzigingsdatum
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1

08-01-2015

1
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K

B

Inrichting aanvraagproces
M3.01
M3.02

Kan bij een aanvraag- en uitreikprocedure van een rijbewijs beschrijven welke gegevens de gemeente moet uitwisselen met de
RDW, CBR, de producent en de distributeur (K).
Kan opnoemen welke functies gescheiden moeten zijn binnen de uitvoering van het proces rondom rijbewijzen (K).

M3.03

Kan uitleggen waarom in bepaalde situaties de aanvraag van een rijbewijs geweigerd wordt (B).

M3.04

Kan beschrijven welke beveiligingsvoorschriften van toepassing zijn bij de aanvraag, verstrekking, ontvangst en uitreiking van
rijbewijzen (K).
Kan de functie en taken van de volgende ketenpartners bij een aanvraag en uitreikprocedure van een rijbewijs benoemen (K):
– gemeente;
– RDW;
– CBR;
– producent;
– distributeur.

M3.14

1

Voorwaarden aanvraagproces
M3.15

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

08-01-2015

M3.16

Kan de voorwaarden voor de eerste afgifte van een rijbewijs benoemen (K).

08-01-2015

M3.17
M3.18

Kan benoemen welke gegevens van een persoon de gemeente bij de aanvraag, afhandeling en uitgifte van een rijbewijs moet
vastleggen in het Centraal Rijbewijsregister (CRR) (K).
Kan beschrijven in welke situaties het mogelijk is om vanuit het buitenland een rijbewijs te vernieuwen (K).

M3.19

Kan omschrijven in welke situaties er een kopie van het aanvraagformulier rijbewijs opgevraagd moet worden bij de RDW (K).

M3.20
M3.21

Kan opnoemen in welke situaties en onder welke voorwaarden er in Nederland gereden mag worden met een buitenlands
rijbewijs (K).
Kan beschrijven welke regels gelden voor 2todrive (K).

M3.22

Kan beschrijven hoe de 'vakbekwaamheid' tot uiting komt op het rijbewijs (K).

08-01-2015

M3.23

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

08-01-2015

M3.24

Kan benoemen welke drie eigen verklaringen burgers bij gemeenten kunnen kopen (K).

08-01-2015

M3.25

Kan beschrijven onder welke voorwaarden de burgemeester of de RDW rijbewijzen verstrekken (K).

08-01-2015

M3.26

Kan benoemen onder welke voorwaarden een categorie-uitbreiding van een rijbewijs mag plaatsvinden (K).

08-01-2015

M3.27

Kan de voorwaarden benoemen waaronder een vervangend rijbewijs kan worden afgegeven (K).

08-01-2015

M3.28

Kan de voorwaarden voor de vernieuwing van een rijbewijs benoemen (K).
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Handelingen
M3.07

Kan in een praktijksituatie bepalen of een rijbewijs van rechtswege haar geldigheid verliest (RV).

08-01-2015

2

M3.08

Kan de procedures voor het omwisselen van een rijbewijs toepassen (RV).

08-01-2015

1

1

M3.09

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

08-01-2015

1

1

M3.10

Kan de procedures voor een onjuiste afgifte van een rijbewijs toepassen (RV).

08-01-2015

2

2

M3.11

Kan de procedures voor invordering, inneming en inhouding van een rijbewijs toepassen (RV).

08-01-2015

2

2

M3.12

Kan de procedures voor het vervallen van de geldigheid van een rijbewijs toepassen (RV).

08-01-2015

2

2

M3.13

Kan de aanvraag van een herafgifte na ongeldigverklaring van een rijbewijs volgens de procedure afhandelen (RV).

08-01-2015

2

2

M3.32

Kan de procedure voor een vermissing rijbewijs toepassen (RV).

01-01-2017

1

1

M3.29

Kan op grond van de overgelegde bescheiden en de geregistreerde gegevens in het Centraal Rijbewijsregister (CRR) bij aanvraag
van een rijbewijs bepalen of de burger in aanmerking komt voor verstrekking van een rijbewijs (RV).
Kan in een praktijksituatie bepalen of er sprake is van diefstal, enkelvoudige of meervoudige vermissing van een rijbewijs (RV).

M3.30
M3.31
M3.33

Kan in een praktijksituatie vaststellen aan de hand waarvan de identiteit vastgesteld moet worden bij een aanvraag rijbewijs na
vermissing (RV).
Kan in een concrete praktijksituatie bepalen welke documenten burgers moeten overleggen bij de aanvraag en uitgifte van een
rijbewijs (RV).

1

08-01-2015

M3.06

Kan de actuele ontwikkelingen en experimenten rondom rijbewijzen omschrijven (K):
– proef begeleid rijden;
– invoering maximumtarief rijbewijzen;
– verlaging minimumleeftijd buschauffeurs;
– trekkerrijbewijs;
– verhoging keuringsleeftijd 70-75;
– invoering nieuw model rijbewijs;
digitaal aanvragen bij verlengen van het rijbewijs.
Kan beschrijven welke wijzigingen als gevolg van de Derde Europese rijbewijsrichtlijn zijn doorgevoerd (K).
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Ontwikkelingen
M3.05

1

–
08-01-2015
TOTAAL:

30

