
Ingangsdatum

Naam van de toets

Toetsvorm

Toegestane tijd

Aantal vragen

Cesuur

Scoringsregels

Toegestane 

hulpmiddelen

Instructies

K B RV PV

B0.01 Kan de bestuursorganen van de gemeente benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B0.02
Kan de bevoegdheden van de bestuursorganen van de gemeente benoemen zoals beschreven in de hoofdstukken IX, X en XI van 

de Gemeentewet (K).
1-9-2021 1 1

B0.03 Kan benoemen of (leden van) gemeentelijke bestuursorganen worden gekozen of benoemd (K). 1-9-2021 0-1

B0.04 Kan benoemen door wie de (leden van) gemeentelijke bestuursorganen worden gekozen of benoemd (K). 1-9-2021 0-1

B0.05 Kan de namen van de afdelingen/sectoren/diensten van de eigen gemeente opnoemen (K). 1-9-2021 0

B0.06

Kan de volgende hoofdtaken van de afdeling Burgerzaken opnoemen (K): 

- vaststellen en verifiëren identiteit;

- reisdocumenten;

- rijbewijzen;

- geboorten;

- huwelijken en geregistreerde partnerschappen;

- overlijden;

- inschrijvingen; 

- adreswijzigingen;

- verkiezingen;

- kwaliteitszorg.

1-9-2021 1 1

B0.07 Kan de taken en bevoegdheden van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B0.08 Kan benoemen wanneer iemand meerderjarig is (K). 1-9-2021 0-1

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

Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst

Bestuursorganen en organisatie van de gemeente

1

Meer- en minderjarigheid 

1

40    

65%

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

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

B0: Startersmodule

Gesloten vragen 

90 minuten

Toetsplan B0: Startersmodule

De module 'B0 Startersmodule' is bedoeld voor de startende medewerker die nog niet bekend is met het vakgebied Burgerzaken. Na het volgen van deze module heeft de 

medewerker kennis van en begrip over hoe gemeenten werken, over reis- en identiteitsdocumenten en rijbewijzen, meer- en minderjarigheid, de BRP, nationaliteit, fraude, 

gegevensverstrekking, brondocumenten en de Awb. De medewerker heeft na het volgen van deze module de benodigde basiskennis om de andere modules uit het 

Diplomastelsel Burgerzaken op NLQF-niveau 4 te volgen.
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Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst
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toetsterm-nummer
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wijzigings-
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Aantal 

vragen

B0.09 Kan de verschillen tussen minder- en meerderjarigheid benoemen (B). 1-9-2021 0-1

B0.10 Kan benoemen welke rechten en plichten de burger op grond van de Wet BRP heeft (K). 1-9-2021 1 1

B0.11
Kan benoemen wat de Basisregistratie Personen (BRP) als basisregistratie inhoudt (beperkt tot eenmalige gegevensverstrekking 

door de burger, verplicht gebruik van authentieke gegevens en verplichte terugmelding door bestuursorganen) (K).
1-9-2021 1 1

B0.12 Kan de verplichte categorieën op een persoonslijst (PL) benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B0.13

Kan de volgende termen en afkortingen met betrekking tot de BRP benoemen (K):

- Registratie Niet-Ingezetenen (RNI);

- Logisch Ontwerp BRP (LO BRP);

- Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP);

- BRP-Verstrekkingsvoorziening (BRP-V).

16-6-2022 1 1

B0.14
Kan benoemen op welke wijze aangifte kan worden gedaan van adreswijziging, vervolginschrijving, verblijf en adres en vertrek 

naar het buitenland (K).
1-9-2021 1 1

B0.15 Kan benoemen welke registers van de burgerlijke stand er bij gemeenten worden bijgehouden (K). 1-9-2021 1 1

B0.16 Kan benoemen welke akten van de burgerlijke stand worden opgemaakt (K). 1-9-2021 0-1

B0.17 Kan benoemen wat een latere vermelding bij een akte is (K). 1-9-2021 0-1

B0.18 Vervallen; dubbelt met B0.07.

B0.19 Kan de taken van de medewerker BRP benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B0.20 Kan benoemen dat er toezichthouders BRP moeten zijn (K). 1-9-2021 1 1

B0.21 Kan benoemen wat wordt verstaan onder een brondocument (K). 1-9-2021 0-1

B0.22 Kan voorbeelden noemen van brondocumenten (K). 1-9-2021 0-1

B0.23 Kan beschrijven dat er een rangorde bestaat in de sterkte van brondocumenten voor burgerlijke staatgegevens (K). 1-9-2021 0-1

B0.24 Kan beschrijven wat een verklaring onder eed of belofte is en in welke situatie deze kan worden afgelegd (K). 1-9-2021 0-1

B0.25 
Kan benoemen dat de Nederlandse nationaliteit kan worden verkregen van rechtswege of door vrijwillige verkrijging (door optie of 

naturalisatie) (K).        
1-9-2021

1 1

B0.26 Kan benoemen dat de Nederlandse nationaliteit verloren kan gaan (K). 1-9-2021 1 1

B0.27 Kan het verschil beschrijven tussen een afschrift en een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand (B). 1-9-2021 0-1

B0.28 Kan het verschil beschrijven tussen een afschrift uit de BRP en een afschrift/uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand (B). 1-9-2021 0-1

B0.29 Kan benoemen aan wie een afschrift of uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand mag worden afgegeven (K). 1-9-2021 1 1

B0.30 Kan benoemen aan wie een afschrift uit de BRP mag worden afgegeven (betrokkene, bestuursorganen en derden) (K). 1-9-2021 1 1

B0.31 Kan benoemen wat wordt bedoeld met de term protocollering (K). 1-9-2021 1 1

BRP en burgerlijke stand

Brondocumenten en VOE 

1

1

Nationaliteit

Gegevensverstrekking

1

1

1
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toetsterm wordt getoetst
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B0.32 Kan een omschrijving geven van de term ‘identificatieplicht’ (K). 1-9-2021 0-1

B0.33 Kan benoemen vanaf welke leeftijd de identificatieplicht geldt (K). 1-9-2021 0-1

B0.34 Kan benoemen welke Nederlandse identiteitsdocumenten er zijn (K). 1-9-2021 0-1

B0.35 Kan benoemen welke Nederlandse identiteitsdocumenten door de burgemeester worden verstrekt (K). 1-9-2021 0-1

B0.36 Kan het verschil tussen een identiteitsbewijs en een reisdocument beschrijven (B). 1-9-2021 1 1

B0.37 Kan voorbeelden geven van eerstelijns echtheidskenmerken in identiteitsdocumenten (B). 1-9-2021 1 1

B0.38 Kan de stappen in het aanvraag- en afgifteproces van reisdocumenten op hoofdlijnen beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B0.39 Kan de geldigheidsduur van een reisdocument voor meerderjarige en minderjarige personen benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B0.40 Kan beschrijven wat de relatie is tussen de geldigheidsduur van een rijbewijs en de leeftijd van de burger (B). 1-9-2021 1 1

B0.41 Kan benoemen wat functiescheiding is binnen het proces van reisdocumenten en rijbewijzen (K). 1-9-2021 0-1

B0.42
Kan benoemen dat de gemeente of de RDW de burger een bericht stuurt voordat de geldigheid van zijn identiteitsdocument 

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

B0.43 Kan de stappen in het aanvraag- en afgifteproces van rijbewijzen op hoofdlijnen beschrijven (K). 1-9-2021 1 1

B0.44
Kan de verschillen beschrijven tussen een nieuwe aanvraag (eerste afgifte), een categorie-uitbreiding, een vervanging, een 

vernieuwing van een rijbewijs en een omwisseling van een buitenlands rijbewijs (B). 
1-9-2021 1 1

B0.45 Kan voorbeelden geven van identiteitsfraude (K). 1-9-2021 0-1

B0.46 Kan voorbeelden geven van adresgerelateerde fraude (K). 1-9-2021 0-1

B0.47 Kan de verschillende soorten naamgebruik benoemen (K). 1-9-2021 0-1

B0.48 Kan de termen naamgebruik en geslachtsnaam en hun onderlinge relatie beschrijven (B). 1-9-2021 0-1

B0.49 Kan beschrijven wat de functie van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is (K). 1-9-2021 1 1

B0.50 Kan het doel van de Awb beschrijven (B). 1-9-2021 1 1

B0.51

Kan de volgende begrippen uit de Awb beschrijven (K):

- bestuursorgaan;

- belanghebbende;

- aanvraag;

- besluit;

- bezwaar;

- beroep;

- klacht;

- mandaat;

- delegatie;

- attributie.

1-9-2021 1 1

B0.53 Kan op www.wetten.overheid.nl de voor burgerzaken geldende wetgeving vinden (RV). 1-9-2021 0

1

1

Fraude 

Naamgebruik

1

VOG

Algemene wet bestuursrecht 

Bronnen en wetgeving 

0

Identiteitsdocumenten, reisdocumenten en rijbewijzen

1

1
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Niveau waarop de 

toetsterm wordt getoetst
Naam onderdeel en 

toetsterm-nummer
Toetsterm
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wijzigings-
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Aantal 
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B0.54 Kan op www.wetten.overheid.nl de decentrale regelgeving voor zijn eigen gemeente vinden (RV). 1-9-2021 0

B0.55 Kan informatiebronnen voor burgerzaken raadplegen (RV). 1-9-2021 0

B0.56 Kan de hiërarchie in wetgeving benoemen (K). 1-9-2021 1 1

B0.57 Kan het verplichte gebruik van de BRP voor overheidsorganen beschrijven (K). 1-9-2021 0-1

B0.58 Kan de verplichte terugmelding door overheidsorganen van de BRP beschrijven (K). 1-9-2021 0-1

40

Gebruik en terugmelding

1

TOTAAL:

0
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