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Inhoud

1. Waarom een beroepsregister?

2. Hoe werkt het proces? 

3. Waar staan we nu?

4. Nadere regelgeving

5. Gegevenslevering
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1. Aanleiding en doel

Kwaliteit docenten / onderwijs 

• bekwaamheidsonderhoud

• ‘onbevoegdheid’

• bekwaamheidsdossiers

Vrijwillig 2012 (Onderwijscoöperatie) Wettelijk verankerd in 2017

• beschrijving van het beroep + professionele zeggenschap

Doelen: 

• zichtbaar en blijvend bekwaam

• continu proces van professionele en school-ontwikkeling

• ondersteuning beroepsgroepsvorming 
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3. Waar staan we nu en wat is het vervolg?

• Wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer

• Eerste Kamer

• Beoogde inwerkingtreding: 1 augustus 2017

• Daarna: vullen van de registers
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4. Nadere regelgeving

Uitwerking in lagere regelgeving:

• Besluit (+ regeling) herregistratiecriteria

• Besluit (+ regeling) gegevenslevering
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5. Gegevenslevering 

- het burgerservicenummer; 

- de geslachtsnaam, de voornamen, het geslacht, het adres, de 
postcode, en de geboortedatum van de docent; 

- gegevens betreffende de benoeming of tewerkstelling zonder 
benoeming, 

- gegevens betreffende de instelling waaraan hij benoemd is of 
tewerkgesteld zonder benoeming, 

- het onderwijs waarvoor de docent kan opgaan voor 
herregistratie;

- voor welk onderwijs als bedoeld in onderdeel e de docent opgaat 
voor herregistratie; 

- gegevens betreffende de activiteiten voor herregistratie.
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Gegevenslevering 

- gegevens betreffende de benoeming of tewerkstelling zonder 
benoeming:

- de ingangsdatum en de einddatum van de benoeming of 
tewerkstelling zonder benoeming;

- de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst; en

- de betreffende benoemingsgrondslag in de wet. 

- gegevens betreffende de instelling waaraan hij is benoemd: 

- het registratienummer van de instelling;

- de naam van de instelling of de vestiging van de instelling;

- het adres, de postcode en plaats;

- het telefoonnummer en e-mailadres.
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Gegevenslevering
Nieuwe gegevens:

- BSN

- Naam 

- Voornaam

- Adres

- Postcode

- Plaats

- Grondslag van de benoeming

- Begin- en einddatum van de benoeming

- Uitgangspunt: gegevens die reeds ivm bekostiging beschikbaar 
zijn gesteld, hoeven niet nogmaals te worden geleverd
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Vragen?
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