
Ingangsdatum

Naam van de toets

Toetsvorm

Toegestane tijd

Aantal vragen

Cesuur

Scoringsregels

Toegestane 

hulpmiddelen

Instructies

K B RV PV

B6.01 Kan benoemen wat wordt bedoeld met apatride, bipatride en polypatride (K). 1-9-2021 1 1

B6.02 Kan de verschillen benoemen tussen verlening en verkrijging van de Nederlandse nationaliteit (B). 1-9-2021 1 1

B6.03 Kan het begrip meerderjarigheid op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B6.04 Kan benoemen op welke manieren de Nederlandse nationaliteit van rechtswege wordt verkregen (K). 1-9-2021 1 1

B6.05
Kan in een praktijksituatie aan de hand van de Rijkswet op het Nederlanderschap bepalen wie van rechtswege de Nederlandse 

nationaliteit verkrijgt (RV).
1-9-2021 2 2

B6.06 Kan benoemen op welke wijze het Nederlanderschap kan worden verkregen, verleend, verloren of vastgesteld (K). 1-9-2021 2 2

B6.07 Kan in een praktijksituatie bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit bezit (RV). 1-9-2021 3 3

Algemeen

Verkrijgen en bezit Nederlandse nationaliteit

De instructie voor de kandidaat is opgenomen in het digitale toetssysteem voor de afname van het examen.

Naam onderdeel en 

toetsterm-nummer
Toetsterm

Laatste 

wijzigings-

datum

Aantal 

vragen

Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst

Gesloten vragen 

60 minuten

30    

65%

Maximaal 1 punt voor een (gedeeltelijk) goed beantwoorde vraag en 0 punten voor een onbeantwoorde of een fout beantwoorde vraag

De eigen SuperSamenvatting; zie de Opleidings- en Examengids voor een beschrijving ervan en de gestelde eisen eraan.

Verder geldt het volgende.

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: 

- Rijkswet op het Nederlanderschap;

- Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap;

- Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap 1892.

Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen.

Toetsplan B6: Nationaliteitsrecht 1

De module 'B6 Nationaliteitsrecht 1' is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met optie- en naturalisatieverzoeken en met het bepalen of de 

Nederlandse nationaliteit van rechtswege wordt verkregen of dat de Nederlandse nationaliteit verloren gaat. Na het volgen van deze module heeft de medewerker 

kennis van en inzicht in het Nederlandse nationaliteitsrecht, kan hij bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of heeft gehad en kan hij optie- en 

naturalisatieverzoeken in behandeling nemen. 

1 september 2021

B6: Nationaliteitsrecht 1
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B6.08 Kan de verschillende optiemogelijkheden en de daarbij behorende voorwaarden benoemen (RV). 1-9-2021 1  1

B6.09 Kan de mogelijkheid tot naturalisatie en de daarbij behorende voorwaarden benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B6.10 Kan in een praktijksituatie bepalen of een naturalisatieaanvraag voldoet aan de indieningseisen (RV). 1-9-2021 1 1

B6.11 Kan in een praktijksituatie bepalen of een optieverzoek voldoet aan de indieningseisen (RV). 1-9-2021 2 2

B6.12
Kan benoemen door wie de verklaring van verbondenheid moet worden afgelegd en de procedure omschrijven betreffende het 

afleggen van een verklaring van verbondenheid (K).
1-9-2021 1 1

B6.13
Kan in een praktijksituatie bepalen welke documenten burgers moeten overleggen voorafgaand aan een naturalisatieverzoek 

(RV).
1-9-2021 1 1

B6.14 Kan in een praktijksituatie bepalen welke documenten burgers moeten overleggen voorafgaand aan een optieverklaring (RV). 1-9-2021 1 1

B6.15
Kan in een praktijksituatie bepalen welke verklaringen er bij een optieverzoek of een naturalisatieaanvraag getekend moeten 

worden (RV).
1-9-2021 1 1

B6.16
Kan in een praktijksituatie bepalen welke termijnen voor toelating en hoofdverblijf gelden om in aanmerking te komen voor 

verlening van het Nederlanderschap (RV).
1-9-2021 1 1

B6.17 Kan in een praktijksituatie bepalen of sprake is van een afwijzingsgrond (openbare orde) bij optie of naturalisatie (RV).  1-9-2021 1 1

B6.18
Kan benoemen wanneer bij een optieverzoek of naturalisatieaanvraag afstand van de oorspronkelijke nationaliteit moet worden 

gedaan (K).
1-9-2021 1 1

B6.19
Kan in een praktijksituatie bepalen of bij optieverzoek of naturalisatieaanvraag sprake is van een uitzondering op het 

afstandsvereiste (RV).
1-9-2021 1 1

B6.20 Kan de procedure voor het doen van afstand van de Nederlandse nationaliteit beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B6.21 Kan benoemen wanneer de Nederlandse nationaliteit van rechtswege verloren gaat (K). 1-9-2021 1 1

B6.22 Kan benoemen dat een Nederlands reisdocument zijn geldigheid verliest bij verlies van de Nederlandse nationaliteit (K).  1-9-2021 0-1

B6.23
Kan benoemen dat een vreemdelingenpaspoort/vluchtelingenpaspoort vervalt bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

(K). 
1-9-2021 0-1

B6.24 Kan beschrijven wat wordt verstaan onder een onbekende nationaliteit (K). 1-9-2021 1 1

B6.25 Kan benoemen wat wordt verstaan onder staatloosheid (K). 1-9-2021 1 1

B6.26 Kan beschrijven in welke situatie een buitenlandse nationaliteit van rechtswege wordt verkregen (K). 1-9-2021 1 1

30

Buitenlands nationaliteitsrecht - verkrijging en bezit

TOTAAL:

Verzoek Nederlandse nationaliteit

Verlies Nederlandse nationaliteit

1

Onbekende nationaliteit en staatloosheid
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