Toetsplan S5: Personen- en familierecht + IPR
De module 'S5 Personen- en familierecht + IPR' is bedoeld voor de (aankomend) specialist die zich bezighoudt met internationale rechtsfeiten en complexe rechtsfeiten
op het gebied van de burgerlijke staat, zoals afstamming, adoptie, erkenning, vernietiging van erkenning, ontkenning ouderschap en gerechtelijke vaststelling
ouderschap. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante regels op het gebied van personen- en familierecht, inclusief
IPR. De verwerking van deze rechtsfeiten in de BRP komt terug in de module S12: Complexe rechtsfeiten in de BRP. Deze module is een vervolg op en een verdieping
van de modules B4a en B4b: Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand.
Ingangsdatum

1 september 2021

Naam van de toets

S5: Personen- en familierecht + IPR - praktijk

Toetsvorm

Praktijkexamen op basis van een beroepsproduct; op het werk of thuis uit te voeren

Toegestane tijd

Niet van toepassing; de praktijkopdracht mag in eigen tijd thuis of op het werk worden gemaakt. Ontwikkelperiode maximaal vier weken

Aantal vragen

Niet van toepassing

Cesuur

12 punten voor de praktijkopdracht

Scoringsregels

Op basis van het beoordelingsformulier dat vooraf wordt uitgereikt bij de opdracht

Samenhang en
eindcijfer

S5-theorie en S5-praktijk vormen samen het eindcijfer. S5-theorie en S5-praktijk tellen even zwaar mee. Het afgeronde gemiddelde naar een
heel cijfer vormt het eindcijfer. Er vindt dus compensatie plaats (het is dus niet noodzakelijk om voor elk onderdeel (a, b) een voldoende te
behalen).

Toegestane
hulpmiddelen

Alle hulpmiddelen zijn toegestaan; er zijn geen beperkingen. Plagiëren is verboden, hierop kan worden gecontroleerd. Bij constatering van
plagiaat leidt dit tot het cijfer 1 en geldt een uitsluiting tot het opnieuw maken van het examen voor een periode van één jaar.

Instructies

Worden verstrekt bij de opdracht

Naam onderdeel en
toetsterm-nummer

Toetsterm

Laatste
wijzigingsdatum

Aantal
opdr.

Niveau waarop de
toetsterm wordt getoetst
K

B

RV

PV

Opstellen procedure

S5.47

Kan een procedure opstellen over de afhandeling van een bijzondere gebeurtenis (PV), zoals:
- weigering van een (buitenlands) rechtsfeit op grond van openbare orde;
- vernietiging van een erkenning;
- nietigverklaring van de vernietiging van een erkenning;
- herroeping van een adoptie;
- omzetting van een zwakke in een sterke adoptie;
- gerechtelijke vaststelling of ontkenning van het ouderschap;
- weigering van een (buitenlands) schijnhuwelijk/schijnpartnerschap;
- stuiting van een huwelijk/partnerschap;
- nietigverklaring van een huwelijk/partnerschap;
- registratie van een levenloos geboren kind;
- rechtsvermoeden of vaststelling van overlijden.

01-09-21

X

Kan de Nederlandse jurisprudentie over het nationaal en internationaal personen- en familierecht analyseren en het
management adviseren over de impact hiervan op de werkprocedures (PV).

01-09-21

X

Jurisprudentie
S5.48

TOTAAL:
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