Beantwoording vragen Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Schrappen tweejaarseis
Elke vijf jaar moet een in het BIG-register ingeschreven beroepsbeoefenaar zich opnieuw
registreren. Hierbij wordt getoetst aan de zogenoemde werkervaringseis of scholingseis om te
beoordelen of iemand nog als deskundig in het betreffende beroep kan worden beschouwd. De
zogenoemde ‘tweejaarseis’ houdt in dat de uren die gemaakt zijn vóór een werkonderbreking van
meer dan twee jaar niet mee mogen tellen als werkervaring voor herregistratie. In dat geval moet
de beroepsbeoefenaar een scholingstraject afronden om opnieuw geregistreerd te worden. In de
praktijk is gebleken dat de tweejaarseis verschillende onwenselijke gevolgen heeft, bijvoorbeeld
voor mensen die op een later moment in hun registratieperiode langdurig ziek zijn.
Overgangsrecht orthopedagogen-generalist
Personen die – om in aanmerking te komen voor registratie in het BIG-register van
orthopedagogen-generalist – bezig zijn met een door de Nederlandse vereniging van pedagogen
en onderwijskundigen vastgesteld opleidingstraject, krijgen met dit ontwerpbesluit zes maanden
langer de tijd om dit traject af te ronden. Aanleiding hiervoor is dat veel van deze trajecten door
de maatregelen in het kader van de covid-19-epidemie vertraging hebben opgelopen
2. Wie zijn betrokken?
- Zorgverleners die zijn ingeschreven in het BIG-register of willen worden ingeschreven in het BIGregister.
- De beroepsorganisaties van de verschillende BIG-geregistreerde beroepen.
- De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
- Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).
- Patiënten.
- Zorgaanbieders.
3. Wat is het probleem?
Schrappen tweejaarseis
De tweejaarseis blijkt een drempel voor herintreding en herregistratie, waarbij het moment van
werkonderbreking sterk bepalend is voor de vraag of de beroepsbeoefenaar op grond van de
werkervaringseis kan herregistreren.
Overgangsrecht orthopedagogen-generalist
De vastgestelde opleidingstrajecten hebben in het kader van de covid-19-epidemie vertraging
opgelopen.
4. Wat is het doel?
Schrappen tweejaarseis
Het doel is om de tweejaarseis te schrappen, om zo herintreding en herregistratie voor onder meer
langdurig zieke beroepsbeoefenaren te vergemakkelijken.
Overgangsrecht orthopedagogen-generalist
Ervoor zorgen dat personen die – om in aanmerking te komen voor registratie in het BIG-register
van orthopedagogen-generalist – bezig zijn met een door de Nederlandse vereniging van
pedagogen en onderwijskundigen vastgesteld opleidingstraject, zes maanden langer de tijd krijgen
om dit traject af te ronden.
5 & 6. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie en wat is het beste instrument?
De tweejaarseis is vastgelegd in het Besluit periodieke registratie Wet BIG. Het schrappen hiervan
vereist daarom aanpassing van regelgeving. Hetzelfde geldt voor het Besluit opleidingseisen
orthopedagoog-generalist.
7. Wat zijn de gevolgen?
Schrappen tweejaarseis
Wanneer de tweejaarseis geschrapt wordt, kunnen meer zorgverleners zich herregistreren en hun
beroep blijven uitoefenen zonder een Periodiek Registratie Certificaat te behalen wanneer zij aan

de werkurennorm voldoen. Het moment waarop iemand langdurig ziek wordt, heeft dan ook geen
impact meer op de vraag of iemand kan herregistreren op grond van de werkervaringseis. De
wijzigingen in dit besluit hebben geen gevolgen voor de Rijksbegroting en brengen geen extra
kosten met zich mee. Het is een lastenverlichting voor de doelgroep.
Overgangsrecht orthopedagogen-generalist
Personen die – om in aanmerking te komen voor registratie in het BIG-register van
orthopedagogen-generalist – bezig zijn met een door de Nederlandse vereniging van pedagogen
en onderwijskundigen vastgesteld opleidingstraject, krijgen zes maanden langer de tijd om dit
traject af te ronden.

