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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsdag 23 februari 2016 10:49 

FW: Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG taaleis/ waarmerken kopie 
ConceptWRegbesluitttaalwaarmerken2202ASDH.docx; Voorlopigtijdpad Wijziging 
Registratiebesluit BIG.docx; Fraudetoets wijzigingRegistratiiebesluitBlG.docx; 
Uitvoeringstoets Algemene Wet Beroepskwalificaties.pdf 

Met vriendelijke groeten, 

11Y;221è 

Registers en Knooppunten 
Afdelingshoofd 

	Original Message 
From: 
Sent: Tuesday, February 23, 2016 10:06 AM W. Europe Standard Time 
To: 
Cc: 0;9  - 	 kt; 
Subject: Uitvoeringstoets Wijziging Registratiebesluit BIG taaleis/ waarmerken kopie 

Beste 
	2 

Bijgaand zend ik jullie de conceptwijziging van het Registratiebesluit BIG in verband met de invoering van de taaleis 
voor BIG registratie en aanpassing van de regeling voor waarmerken van kopieën van getuigschriften. 
Voor deze onderwerpen afzonderlijk zie ik graag tegemoet: 

• Een uitwerking van de administratieve lasten voor CIBG en burger ( financiële en personele gevolgen voor 
het CIBG/ financiële en administratieve lasten voor de burger) 

• Overige opmerkingen m.b.t. de uitvoering van de taaleis en van de regeling voor het waarmerken van 
kopieën. 

Ter kennisname is bijgevoegd 
• Een voorlopig tijdpad voor het wetgevingsproces ( planning na 1 juli 2016) 
• Een concept fraudetoets 
• brief CIBG van 21 mei 2015 met een eerste uitvoeringstoets voor de taaleis. 

Ik zie de reactie van het CIBG graag uiterlijk vrijdag 11 maart tegemoet. Mocht dat niet lukken graag contact. 

PS 
PS 

Graag ook jouw opmerkingen bij bijgaand besluit en bij de fraudetoets 
: nog even contact over verzending van het besluit voor de wetgevingstoets. 

Met dank en hartelijke groet 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
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Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

vrijdag afwezig 
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Van: LaMailti 
Verzonden: vrijdag 11 maart 2016 0:44 
Aan: -072SW-   

CC: 
Onderwerp: Uitvoeringstoets bewijs van taalvaardigheid 
Urgentie: Hoog 

Doc. 82 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

maandag 14 maart 2016 12:29 

RE: Uitvoeringstoets bewijs van taalvaardigheid 
20160301_Uitvoeringstoets taalvaardigheid en gewaarmerkte kopie (2).docx; 
Verslagwg uitvoering internationaal 1401CMDH.DOCX 

HOM,  

Hierbij mijn reactie op de concept-Uitvoeringstoets. Ziet er in beginsel goed uit. 

Ik denk wel dat het goed is om twee punten nog te benadrukken: 

- Het belang van een goed communicatietraject voordat het bewijs van taalvaardigheid in werking treedt. 
Deze dient zowel naar de zorgverlener als naar de beroepsverenigingen plaats te vinden. Dit laatste zou ik 
overigens voor rekening van MEVA laten. Door tijdig een goed communicatietraject op touw te zetten, 
wordt de zorgverlener tijdig bereikt en worden hopelijk onnodige bezwaarschriften voorkomen. 

- Onduidelijk is of er al afspraken zijn gemaakt met de bureaus waar de zorgverlener bij terecht kan om een 
taaltoets af te leggen. Vooral voor de academische beroepsgroepen is dit van belang nu Babel het enige 
bureau is waar de zorgverlener terecht kan. Ik zou dit zeker opnemen nu het goed regelen ervan van direct 
belang is voor de uitvoeringspraktijk van het CIBG. 

Verder heb ik het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep Uitvoering Internationaal, gehouden in januari 2016 
bijgevoegd. Hier is uitgebreid stilgestaan over het communicatietraject naar de zorgverlener.10724'e j 	zat om 
deze reden het overleg bij. Kijk er even naar en schroom niet om even contact op te nemen met 

Succes ermee! 

Gr.  Niatl 

Beste allen, 

Zoals bij jullie allen aangekondigd, stuur ik jullie hierbij in concept de uitvoeringstoets voor de invoering van het 
bewijs van taalvaardigheid en de wijziging tav gewaarmerkte documenten. Verder stuur ik ter informatie de mail 
door met aanvullende documenten zoals de voorgenomen wijzigingen in de regelgeving, de fraudetoets en een 
voorlopig tijdpad voor de wijzigingen. Over de taaltoets zijn reeds 2 uitvoeringstoetsen verschenen: ook deze 
krijgen jullie hierbij. De eerste uitvoeringstoets in de bijlage (20150521) en een link naar een tweede —recente-
uitvoeringstoets in bijlage 2 van een brief aan de TK. 

Graag ontvang ik uiterlijk dinsdagmorgen 15 maart voor 11 uur jullie input dan wel bevestiging van akkoord op 
deze uitvoeringstoets. Gezien de deadline van 16 maart richting MEVA, verzoek ik jullie input concreet bij mij aan 
te leveren (tekstvoorstel etc.). De collega's met toegang tot de G-schijf wil ik verzoeken de input met wijzigingen 
zichtbaar direct te verwerken in R:\Zorgregisters\Registers\BIG-Register\BIG- 
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Doc. 82 
Specialisten\Uitvoeringstoets\Uitvoerincistoet Taalvaardigheid\20160301 Uitvoeringstoets taalvaardigheid en 
gewaarmerkte kopie.docx 

Als ik een belanghebbende partij ben vergeten in deze mailing, laat mij dat dan weten. 

Nogmaals en bij voorbaat dank voor jullie medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Lowis~. 
Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 -X 0 3̀ é 
M 06 - Ets  @minvws.nl  
Www.bigregister.n1 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 
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SG 
SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 

verslag 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 
Mit-riann 
Aantal pagina's 
3 

FGZpT, 
KNMG, 
CBGV, 
CIBG, 

Colleges van de KNMG, KNMT, 
Ven VN, 

CBGV, 
VWS Meva, 

CIBG, 	CIBG, 
KNMP,  MIMER  NMT 

KNMG. 
I le 21 ta 

KNOV, 

Doc. 84 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Betreft 

Vergaderdatum en tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Werkgroep Uitvoering Internationaal 
CIBG 
14 januari 2016 
CIBG M2-28 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1. Opening en mededelingen 

Bericht van verhindering 	 0.1.71(4 
	

heeft afscheid genomen. 
neemt het stokje over. 

2. Verslag 1 oktober 2015 

Geen op en aanmerkingen 

3. Stand van zaken wetgeving 

• Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties genotificeerd en gepubliceerd 
in het Staatsblad. 
• Wijzigingen Wet BIG zijn daarbij meegenomen. 
• AMvB EBK: streven voor inwerkingtreding is 1 juli 2015. 

4. Voortgang per onderwerp 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoet  
B. Taaleis 
Streven voor inwerkingtreding van het Registratie besluit BIG, waarin het vereiste 
van de taalkennis wordt opgenomen, is 1 juli 2016. Dat betekent dat 
zorgverleners vanaf die datum zullen moeten voldoen aan de taaleis. 
Het CIBG is momenteel druk bezig met de communicatie rondom dit onderwerp. 
Deze is nog niet gereed. De focus zal komen te liggen op wat een aanvrager moet 
doen. De informatie zal worden gedeeld met de beroepsverenigingen. 

Het KNMG zet ook informatie op de website. 

De minister is verder akkoord gegaan met het advies van Panteia. Er wordt nu 
gesproken met Babel over het niveau van de taaltoetsen. Er zal worden 
aangesloten bij de toetsen van de derde landers. 

Buiten reikwijdte verzoek 

SG 
SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
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Buiten reikwijdte verzoek 

5. Rondvraag 

Buiten reikwijdte verzoek 

6. Volgende vergadering 

Donderdagmiddag 14 april 2016 

SG 
SG 
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en 
Arbeidsmarkt 
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Van: 
	 10.2.e aliMM 

Verzonden: 	 maandag 14 maart 2016 16:09 
Aan: 
	 10.2.e 

Onderwerp: 	 RE: 20160301_Uitvoeringstoets taalvaardigheid en gewaarmerkte kopie (2) 

weet of wij de aanbesteding moeten doen of dat meva dat doet 

Als de beroepsverenigingen iets voor ons moeten doen, moet meva in stelling gebracht worden. Als het alleen 
gaat om het samen optrekken op communicatie gebied, kunnen we dat zelf ook wel denk ik. 

Met vriendelijke groet, 

J 
Afdelingshoofd 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 16412 CN j Heerlen 
Postbus 3175 16401 DR j Heerlen 

T 070 - 10.2.e 
M 06 - 10.2.e 
10.2.e 	,Caminvws.n1  
www.bigregister.nl   

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 

Van: [19:2,r 
Verzonden: maandag 14 maart 2016 15:52 
Aan: i. 
Onderwerp: 20160301_Uitvoeringstoets taalvaardigheid en gewaarmerkte kopie (2) 
Urgentie: Hoog 

Zie onder. Eens met de punten van oggè2.41. Alleen ben ik voorstander om zelf de communicatie met 
beroepverenigingen te regelen, uiteraard na afstemming met meva. 
Hoe staan iullie hierin?  Graag met spoed reageren, want ik wil dit opnemen in de uitvoeringstoets. In bijlage de 
laatste versie waarin ik de opmerkingen van i10 2r 	en 1_190W14-71 heb verwerkt. Julie kunnen op deze versie 
reageren. 

Met vriendelijke groet, 

09,22_ar~ WS  	 áij 
Specialist BIG 
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Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 j 6412 CN j Heerlen 
Postbus 3173 j 6401 DR j Heerlen 

T 070 - 
M 06 - 

@minvws.n1 
www.bigregister.n1 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 

Verhuisbericht 

.r a .4,  varia (22 14~2416: 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 14 maart 201612:29 
Aan• 10 2 e 

Tekst identiek aan document 82 
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Verhuisbericht 
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▪ 3 
• II  • 
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nymtworlra,  

Van: 	 10.2.ejall 
Verzonden: 	 donderdag 17 maart 2016 09:27 
Aan: 	 10.2.e 
CC: 	 10.2.e 	 m  
Onderwerp: 	 Uitvoeringstoets Bewijs van taalvaardigheid en waarmerken 
Bijlagen: 	 20160317_Uitvoeringstoets taalvaardigheid en gewaarmerkte kopie.docx 

Beste [MM, 

Bijgaand stuur ik je de uitvoeringstoets inzake het bewijs van taalvaardigheid en gewaarmerkte kopieën, waarbij 
we zijn ingegaan op de gevraagde aspecten. 
Lijkt me goed om binnenkort een afspraak te maken om de in de toets aangekaarte punten te bespreken. Wil jij 
dit initiëren? 

Als je vragen hebt, hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

19'.;21,4r 
Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - 
M 06 -10"2 2 
102:d@minvws.nl   
www.bigregister.n1  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 



CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
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> Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag 

Directie MEVA 
t . a . v. ligar"TOMM 

Inlichtingen bij 

T 0€ 2ue`cFJ  
©rninVws. nl  

CIBG 

Bezoekadres: 
Hoftoren Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 54 87 
F 070 340 65 35 
Postbus 16114 
2500 BC Den Haag 
www.cibg.ni  

Kenmerk 
Datum 	17 maart 2016 
Betreft 	Uitvoeringstoets: taalvaardigheid en gewaarmerkte kopieën 

Beste collega, 

Op 23 februari 2016 heeft u mij verzocht om een uitvoeringstoets van 
de conceptwijziging van het Registratiebesluit BIG in verband met de invoering 
van de taaleis voor BIG-registratie en het in overeenstemming brengen met 
Europese regelgeving van de opties voor het aanleveren van gewaarmerkte 
getuigschriften. 

KADER UITVOERINGSTOETS 

Op uw verzoek ligt de focus van deze uitvoeringstoets voor beide onderwerpen op: 
Een uitwerking van de administratieve lasten voor CIBG en burger, dat wil 
zeggen de financiële en personele gevolgen voor het CIBG alsmede de finan-
ciële en administratieve lasten voor de burger; 
Overige opmerkingen m.b.t. de uitvoering. 

BEWIJS VAN TAALVAARDIGHEID 

Algemeen 
Op 21 mei 2015 heeft directie MEVA een uitvoeringstoets ontvangen van het CIBG 
ten aanzien van onder meer de invoering van de taaleis voor registratie in het 
BIG-register. In dat stadium waren veel zaken nog onduidelijk. Inmiddels zijn de 
eisen aan het bewijs van taalvaardigheid nader uitgewerkt en neergelegd in de 
conceptwijziging van het Registratiebesluit BIG en in de Algemene wet EU-
beroepskwalificatie en de Wet BIG. Daarnaast is in bijlage 2 van de brief aan de 
Tweede Kamer. d.d. 16 december 2015, op verzoek van de VVD-fractie van de 
Eerste Kamer een uitvoerbaarheidtoets van de taaltoets toegevoegd.1  

Het CIBG is een agentschap 
van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1  Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 29 282, 240, bijlage 1. 
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Vanaf 1 juli 2016 zijn zorgverleners die een aanvraag doen voor registratie in het 	CIBG 

BIG-register met één van de acht basisberoepen van artikel 3 van de Wet BIG 
(arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog, psychotherapeut verloskundige, 
fysiotherapeut en verpleegkundige) verplicht een bewijs van voldoende 
Nederlandse taalvaardigheid te overleggen. 

Dit geldt voor iedere zorgverlener, ongeacht het land van herkomst van het 
diploma. Voor zorgverleners met een Nederlands diploma volstaat het diploma van 
de betreffende beroepsopleiding als voldoende bewijs van taalvaardigheid, mits 
deze opleiding in het Nederlands is gevolgd. In het geval dat de aanvrager zijn 
opleiding in Nederland of Vlaanderen aan een in het Nederlands gegeven opleiding 
heeft gevolgd en is afgestudeerd, is het overleggen van het diploma of een 
gewaarmerkt kopie ervan voldoende. 

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het overleggen van de juiste 
bewijsstukken. De aanvrager is ook zelf verantwoordelijk voor de kosten die 
gemaakt worden voor het behalen van een bewijs van taalvaardigheid. 

Het bewijs van taalvaardigheid is nieuw voor de migrerende beroepsbeoefenaar 
die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) valt onder de reikwijdte van 
Richtlijn 2005/36/EG. 

Het bewijs van taalvaardigheid geldt niet voor zorgverleners die niet in het BIG-
register worden geregistreerd, zoals: 
• de 16 (paramedische) beroepen van artikel 34 en 36a van de Wet BIG. 
• de grensoverschrijdende tijdelijke en incidentele dienstverleners. Indien zij 

zich toch willen vestigen en willen registreren in het BIG-register dan moeten 
ook zij aan het bewijs van taalvaardigheid voldoen. 

Wanneer wordt voldaan aan het bewijs van taalvaardigheid? 
1. De betreffende beroepsopleiding waarvoor de zorgverlener een BIG- 

registratie aanvraagt, is in de Nederlandse taal gevolgd. 
2. Heeft de zorgverlener niet de betreffende beroepopleiding in de Nederlandse 

taal gevolgd, dan heeft hij minstens het primair en secundair onderwijs in de 
Nederlandse taal gevolgd. 

3. Indien de aanvrager niet Nederlandstalig is opgeleid, dan moet de zorgverle-
ner: 
a. met een academisch beroep (arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog en 

psychotherapeut) een certificaat Medisch Nederlands op minimaal B2+ 
niveau van instituut Babel overleggen (de Algemene Kennis- en Vaardig-
hedentoets). 

b. met een HBO-beroep (fysiotherapeut en verloskundige) een certificaat 
Nederlands op minimaal B2 niveau van CITO overleggen (de Algemene 
Kennis- en Vaardighedentoets). Daarmee volstaat ook een diploma Ne-
derlands als Tweede taal (NT2) op B2 niveau of de Interuniversitaire 
Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) op B2 niveau. 

c. met een MBO-beroep verpleegkunde een certificaat Medisch Nederlands 
op minimaal B1 niveau van CITO overleggen (de Algemene Kennis- en 
Vaardighedentoets). Daarmee volstaat ook een diploma Nederlands als 
Tweede taal (NT2) op B1 niveau of de ITNA op B1 niveau (zie ook punt 7 
onder overige uitvoeringsaspecten). 
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CIBG 

Voor de bewijsstukken onder 1 geldt dat alleen het origineel of een gewaarmerkt 
kopie ervan geaccepteerd wordt. De bewijsstukken onder 2 en 3 kunnen in 
origineel, kopie of als gewaarmerkt kopie aangeleverd worden. Bij twijfel over de 
echtheid, kunnen we contact opnemen met het instituut. De bewijsstukken onder 
punt 3 mogen niet ouder zijn dan twee jaar. 

Gevolgen voor de huidige praktijk 
1. Communicatie en formulieren: 

De zorgverlener moet voorafgaande aan de aanvraag weten dat er vanaf 1 
juli 2016 een extra voorwaarde geldt voorregistratie in het BIG-register. Dit 
vergt een aanpassing van de website, van de aanvraagformulieren (digitaal 
en het formulier) alsmede van de toelichtingen op de aanvraagformulieren. 

2. Registratieproces: 
Het registratieproces wordt uitgebreid met een extra toets en registratie van 
het bewijs van taalvaardigheid. Per aanvraag moet worden beoordeeld of de 
aanvrager voldoet aan de taaleis. De aanvragers die met het beroepsdiploma 
niet voldoen aan de taaleis, leveren een ander bewijs van taalvaardigheid 
aan. Het CIBG beoordeelt of dit bewijs voldoende is als bewijs van taalvaar-
digheid. 

3. Registratiesysteem: 
Het registratiesysteem is voor deze wijziging in het registratieproces aange- 
past, zodat geregistreerd kan worden wie aan de taaleis voldoet. 

4. Correspondentie met zorgverlener: 
Als de zorgverlener niet het juiste bewijs van taalvaardigheid heeft aangele-
verd, dan wordt de reguliere procedure gevolgd: de aanvraag wordt opge-
schort en de zorgverlener wordt gevraagd om de juiste bewijsstukken aan te 
leveren. Als de zorgverlener wederom onjuiste stukken aanlevert, wordt de 
aanvraag weer opgeschort en krijgt de zorgverlener nog een kans om de juis-
te stukken aan te leveren. Hierna wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld 
en volgt er een besluit, waartegen de zorgverlener in bezwaar kan gaan. Als 
de zorgverlener geen juist bewijs van taalvaardigheid aanlevert, dan wordt de 
aanvraag afgewezen. 

De aanvraag wordt ten opzichte van andere aanvragen niet extra (lang) op-
geschort in afwachting van een nog te behalen bewijs van taalvaardigheid. 
Het behalen van een bewijs van taalvaardigheid kan enige tijd in beslag ne-
men. De zorgverlener kan een nieuwe aanvraag doen en betalen na het beha-
len van het bewijs. De kosten van de eerste aanvraag worden niet gerestitu-
eerd. 

De huidige standaardbrieven zijn geschikt voor deze opschortingen en het be-
sluit. De huidige passages worden uitgebreid met passages over het bewijs 
van taalvaardigheid. 
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5. 	Bezwaren en klachten: 	 CIBG 

Een nieuwe voorwaarde voor registratie levert een extra grond voor bezwaren 
en klachten op. Dit kan mogelijk leiden tot een (lichte) stijging van het aantal 
bezwaren, die door WJZ en JZ CIBG worden afgehandeld. Een toename van 
het aantal klachten heeft effect op het Klantcontactcentrum, de registratie-
medewerkers en de specialisten van het CIBG. 

Administratieve lasten burger 
1. Extra bewijs: 

De zorgverlener zonder een diploma behaald aan een Nederlandstalige be-
roepsopleiding moet een extra bewijs overleggen om te kunnen voldoen aan 
de voorwaarden voor registratie in het BIG-register met één van de basisbe-
roepen in de Wet BIG. Deze voorwaarde geldt voor ieder beroep waarmee de 
zorgverlener in het BIG-register geregistreerd wil worden. 

2. Extra kosten: 
De kosten van het bewijs van taalvaardigheid zijn aangegeven in bijlage 1 
van de brief aan de Tweede Kamer d.d. 16 december 2015.2  Deze variëren 
van € 180,- voor een taaltoets voor een MBO of HBO- beroepsgroep tot € 
490,- voor groepsonderwijs of C 1.500,- voor individueel onderwijs bij een 
WO-beroep. Indien de zorgverlener niet het originele bewijs van taalvaardig-
heid wil overleggen, moet de zorgverlener mogelijk ook kosten maken voor 
een gewaarmerkt kopie ervan. 

Administratieve lasten CIBG 
1. Aantal aanvragen: 

Het aantal aanvragen waarbij wegens afwezigheid van een diploma behaald 
aan een Nederlandstalige opleiding een bewijs van taalvaardigheid benodigd 
zal zijn, is gemiddeld 881 per jaar. Dit is gebaseerd op de aantallen uit 2013, 
2014 en 2015.3  Hier zijn de beroepsbeoefenaren met een Nederlandse en 
Belgische nationaliteit niet bij opgeteld. Verondersteld wordt dat zij hun be-
roepsdiploma ook in Nederland dan wel België hebben behaald aan een Ne-
derlandstalige beroepsopleiding, wat in de praktijk niet altijd het geval hoeft 
te zijn. 

2. Aantal fte: 
Structureel is dit een werkbelasting van 0,2 fte voor de afdeling Registers en 
Knooppunten. Daarnaast levert dit structureel enig meerwerk op voor de af-
delingen Communicatie, Klantcontactcentrum en Juridische Zaken. Dit wordt 
geschat op 0,1 fte. Deze aantallen zijn een schatting. Dit wordt te zijner tijd 
bij een werklastmeting nader onderzocht nadat het bewijs van taalvaardig-
heid is geïmplementeerd. Pas dan weten we immers waar we het in de prak-
tijk over hebben. 

2  Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 29 282, 240, bijlage 1. 
3  In 2013, 2014 en 2015 hebben we 40.487 aanvragen voor registratie in het BIG-register 
ontvangen. Exclusief de aanvragers met een Nederlandse nationaliteit hebben we 3.334 
aanvragen ontvangen. Exclusief de aanvragers met een Nederlandse en Belgische 
nationaliteit hebben we 2.643 aanvragen ontvangen (2.643 / 3 jaar = 881 gemiddeld per 
jaar). 
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Overige uitvoeringsaspecten 	 CIBG 
1. Geldigheidsduur: 

Geldigheidsduur van het bewijs van taalvaardigheid is maximaal twee jaar. 
Het CIBG gaat dit strikt toepassen. Mogelijk dat dit tot een toename van het 
aantal bezwaarschriften leidt. 

2. Nederlandstalige beroepsopleiding?: 
Er zijn opleidingen in Nederland en België waar de beroepsopleiding voor een 
artikel 3-beroep niet in het Nederlands  wordt gegeven. Er is geen uitput-
tend overzicht van opleidingen die niet in het Nederlands worden gegeven. 
Aan de hand van het diploma blijkt vaak ook niet in welke taal de opleiding is 
gevolgd. Derhalve kan niet bij ieder Nederlands dan wel Belgisch diploma 
verondersteld worden dat de aanvrager voldoet aan de taaleis. Het risico be-
staat dat een zorgverlener hierdoor met een Nederlands of Belgisch diploma 
dus niet voldoet aan de taaleis, maar dat dit niet wordt opgemerkt. Hoe moet 
dit risico worden ondervangen? 

3. Toename opschortingen: 
Door de toename van mogelijke bewijsstukken is de verwachting dat het aan-
tal opschortingen, dat bij aanvragen met een buitenlands diploma sowieso al 
hoger is dan bij aanvragen met een Nederlands diploma, nog meer zal stij-
gen. 

4. Overgangsregeling en communicatietraject: 
Het CIBG zal via verschillende kanalen ruchtbaarheid geven aan de inwer-
kingtreding van de taaleis die per 1 juli 2016 zal gelden. Uit het voorlopig 
tijdpad van de wijziging van het Registratiebesluit Wet BIG blijkt echter dat 
het CIBG daar pas op 1 juli 2016 mee kan beginnen. Dat betekent dat het 
CIBG de eerste maanden na inwerkingtreding aanvragen voor registratie zal 
ontvangen van zorgverleners die niet op de hoogte zullen zijn van de taal-
toets. Wordt de taaleis ook op deze groep strikt toegepast, kan er worden 
voorzien in een overgangsregeling of kan het CIBG eerder starten met de pu-
blieksvoorlichting waarbij een slag om de arm wordt gehouden ten aanzien 
van de regelgeving? 

Het CIBG wil het belang benadrukken van een goed communicatietraject 
voordat  het bewijs van taalvaardigheid in werking treedt. Deze dient zowel 
naar de zorgverlener als naar de beroepsverenigingen plaats te vinden. Door 
tijdig een goed communicatietraject op touw te zetten, wordt de zorgverlener 
tijdig bereikt en worden hopelijk onnodige bezwaarschriften voorkomen. De 
activiteiten hieromtrent moeten daarom in april gestart worden. Zie verder 
ook punt 7 hieronder. 

Eerder starten met het communicatietraject, betekent echter ook dat er meer 
aanvragen vlak voor 1 juli zullen worden ontvangen. 
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5. Zgn. 1-loketaanvragen: 	 CIBG 

Bij gecombineerde aanvragen voor basisberoep en specialisme kan het voor- 
komen dat het CIBG een aanvraag voor registratie afwijst wegens het ont- 
breken van een bewijs van taalvaardigheid. Een specialisten registratiecom- 
missie (SRC) zal wegens het ontbreken van een BIG-registratie de aanvraag 
ook moet afwijzen terwijl de aanvraag verder volledig en juist is. 

6. Datum van invoering: 
Het CIBG gaat er van uit dat de regelgeving over het bewijs van taalvaardig-
heid per 1 juli 2016 rond zal zijn. Alle acties die het CIBG moet uitvoeren 
voor de implementatie zijn hierop geënt. Mocht deze datum niet gehaald 
worden, dan dient dit zo spoedig mogelijk door MEVA te worden gecommuni-
ceerd. 

7. Opleidingsinstellingen taalvaardigheid: 
Onduidelijk is of er al afspraken zijn gemaakt met alle instituten waar wij de 
zorgverlener naar zullen verwijzen voor het behalen van het extra bewijs van 
taalvaardigheid. Vooral voor de academische beroepsgroepen is dit van 
belang nu Babel het enige bureau is waar de zorgverlener terecht kan. 
Bovendien blijkt uit de website van de ITNA dat er voor de MBO-beroepen 
geen toets op B1 niveau beschikbaar is. Indien er nog geen concrete 
afspraken zijn gemaakt voorzien we gevolgen hiervan op de uitvoerings-
praktijk van het CIBG (klachten, bezwaren, etc.). Het CIBG kan niet 
communiceren hieromtrent voordat MEVA deze afspraken heeft gemaakt. 

Op grond van de huidige inzichten lijkt het erop dat er geen capaciteitspro-
bleem zal zijn bij de taalopleidingen dan wel de toetsen. Ook de frequentie 
lijkt voldoende. Uit de ervaringen bij herregistratie blijkt dat het CIBG veel-
vuldig wordt benaderd ingeval van klachten met betrekking tot scholingsin-
stellingen. Het beleid van CIBG zal zijn: 

De zorgverlener informeren over de juiste opleidingsinstelling, afhanke-
lijk van het niveau van het beroep waarvoor registratie wordt aange-
vraagd; 
Bij klachten verwijzen naar de betreffende opleidingsinstelling; 
(Ernstige) signalen doorgeven aan MEVA. 

GEWAARMERKTE GETUIGSCHRIFTEN 
De uitvoeringstoets van de wijziging in de wetgeving van gewaarmerkte 
getuigschriften is beperkt tot de ervaringen dusver, aangezien deze werkwijze 
reeds geïmplementeerd is in de werkprocessen op grond van Europese 
regelgeving. 

Vanuit het perspectief van de zorgverlener 
1. Administratieve lastenverlichting: 

Voor de klant is deze wijziging een verlichting van de administratieve lasten. 
De zorgverlener hoeft voor het waarmerken niet meer terug naar de oplei-
dingsinstelling (die mogelijk in een ander land gevestigd is) dan wel naar een 
Nederlandse notaris (terwijl de zorgverlener zelf waarschijnlijk nog in het bui-
tenland is). De zorgverlener kan in de EER-lidstaat waar hij zich bevindt wen-
den tot een tot waarmerken bevoegde autoriteit. 
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2. 	Lagere kosten: 	 CIBG 

Het is niet ondenkbaar dat de kosten voor het waarmerken lager kunnen uit-
vallen dan voorheen. 

Vanuit het perspectief van het CIBG 
1. Langere doorlooptijden: 

Doordat het per aanvraag meer werk vergt om uit te zoeken of de bewijs-
stukken door een daartoe bevoegde autoriteit zijn gewaarmerkt, zijn de door-
looptijden voor de behandeling van een aanvraag gestegen. 

2. Kwaliteit/betrouwbaarheid: 
Het is niet eenvoudig na te gaan welke autoriteiten daadwerkelijk bevoegd 
zijn om te waarmerken; dit zijn niet per definitie de autoriteiten die in het 
IMI-systeem zijn opgenomen. Dit kan mogelijk een nadelig effect hebben op 
de betrouwbaarheid en de kwaliteit van registraties. Derhalve zetten wij hier-
bij een kanttekening bij het antwoord op vraag 2 waarin staat dat het ont-
werpbesluit niet leidt tot nieuwe fraudemogelijkheden. Het is niet van alle lid-
staten van de Europese Unie dan wel de landen van de EER na te gaan of de 
waarmerkende autoriteit daadwerkelijk daartoe bevoegd was nu de bewijs-
stukken niet meer per se door een Nderlandse notaris gewaarmerkt hoeven 
te worden. 

Daarnaast is er binnen Europa geen regelgeving inzake de acceptatie van 
waarmerken van Europese notariaten of daarbuiten (wel regelgeving inzake 
authentieke akten van Europese notarissen). Dat betekent dat er binnen Eu-
ropa geen eenduidige wijze is waarop de lidstaten met het accepteren van 
waarmerken omgaan. Hierin ziet het CIBG een te vermijden risico gelet op de 
volksgezondheid. 

Met vriendelijke groet, 

Registers en Knooppunten 3 1 CIBG 

019,E.éjg'á. 
Hoofd 
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Van: 
Verzonden: 	 maandag 11 april 2016 13:52 
Aan: 	 10.2.e 
cc: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	 RE: Periodiek overleg 1-loket 

Hai 10.2.e 

Ik kom woensdag naar Heerlen voor de evaluatie. Kom nu wat eerder zodat ik bij het 1-loketoverleg 
kan zijn. Is er voor mij een PC om in te loggen om tussen de beide overleggen nog wat dingen te 
doen? Anders moet ik een laptop regelen. 

G ro et ,E1:93?-01 

Van: 
Verzonden:  maandag 11 april 2016 8:15 
Aan: 10:2.-e 	r` 

Onderwerp: FW: Periodiek overleg 1-loket 

Hallo dames 

Wellicht een beetje kort dag. Maar mocht iemand van jullie in de gelegenheid zijn om bij het overleg 1-loket aan te 
sluiten van 11:00 tot 13:00 a.s. woensdag (in heerlen) dan zou dat fijn zijn. 
Als het niet lukt snap ik dat ook. 

Gr 10.2.e 

Van: ;10.2.e 
Verzonden: vrijdag 8 april 2016 19:26 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek overleg 1-loket 

Nee bij dit overleg zit nooit iemand van kcc. Zal ik proberen nog iemand last minute uit te nodigen? 

Van:10.2.e 	• -  
Verzonden: vrijdag 8 april 2016 14:52 

Onderwerp: RE: Periodiek overleg 1-loket 

Hoil 0.2.e 

Zitten er bij dit overleg ook mensen van het KCC bij? Wellicht heb ik dan nog punten. 

Groeten, 

10.2.e 

Van: 10.2.e '  
Verzonden: vrijdag 8 april 2016 8:24 
Aan:10.2.e 

Onderwerp: Periodiek overleg 1-loket 
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Hallo allemaal 

A.s. woensdag staat weer een overleg 1-loket gepland. Ondanks dat de beroepsverenigingen de vorige keer 
aangaven het leuk te vinden een keer naar Heerlen te komen, heb ik slecht 1 aanmelding ontvangen (1932 

van knmg). Ik heb haar gevraagd of ze alleen komt of met 	 (knmg) die normaal 
gesproken ook altijd bij dit overleg aansluit. Ik heb haar aangegeven dat de van de andere beroepsverenigingen 
niemand zal aansluiten en de keus aan haar gelaten of ze dan wel of niet wil(len) komen. 

Daarnaast heb ik van niemand input ontvangen voor de agenda. Enige twee punten die ik zou willen bespreken zijn: 
bewijs van taalvaardigheid en het gebruik van de nieuwe samenwerkingsruimte. 

Jullie hebben wel allemaal geaccepteerd. De meeste van jullie sluiten ook in de middag aan bij de evaluatie van het 
project herziene richtlijn. We het overleg 1-loket wel door laten gaan, maar als niemand van de 
beroepsverenigingen besluit te komen en jullie zelf geen punten hebben om te bespreken dan kunnen we het 
wellicht laten vervallen of het overleg met een uur inkorten. 

Als rreli.2ffilen 	gewoon willen komen laat ik het overleg sowieso doorgaan. Mocht dit niet het geval zijn dan hoor 
ik graag van jullie of het overleg kan komen te vervallen of ingekort kan worden. 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

09912.2t17  
10~@minvws.n1 
www.bigregister.n1  
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10.2.e 

Van: 	 10.2.e 
Verzonden: 	 maandag 25 april 2016 09:10 
Aan: 	 10.2.e 
CC: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	 FW: Taalvaardigheid 

Hoi10.2.e , 

Ik las het verslag van 1 loket en zag daar een actiepunt voot922 openstaan betreffende de taaleis en de 
vrijstellingen van de CBGV. Onderstaand het antwoord dat ik naarltalt ter informatie heb gestuurd. 

Groet, 
rro7rd 

Van. 01r-  Yk=5e.9‹ 
Verzonden: woensdag 6 april 2016 13:02 
Aan 	9 ?? 	 1 
Onderwerp: RE: Taalvaardigheid 

Hoi10.2.é 

De versie van feb. 2015 is de laatste die ik kon vinden. Wellicht dat er een nieuwere in de omloop is, maar daarmee 
ben ik niet bekend. 

Groetje, 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 6 april 2016 12:57 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Taalvaardigheid 

Hoi10 2•-ë 

Dank je wel voor de informatie. 
Ik heb dit meteen doorgestuurd naar onze groep van BIG Buitenland. 
Het document in de bijlage hebben we destijds van 10.2.e ' gekregen. 
Is dit de laatste versie: feb. 2015 ? 

Groet, 
TO .2 . 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 6 april 2016 12:37 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Taalvaardigheid 

Hol 10.2.e 

Zie bijgaand document. Hebben jullie deze al? 

Van belang is een aantal dingen te onderscheiden. 
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Aanvragers die met een vakbekwaamheidsverklaring bij jullie komen aangaande artikel 3 beroepen, zullen in 
principe altijd een AKV toets hebben gedaan (met uitzondering van de gevallen waarin de CBGV een vrijstelling 
voor de AKV-toets heeft verleend). Deze aanvragers kunnen een bewijs overleggen dat ze de AKV-toets hebben 
behaald. De AKV-toets is breder dan een taaltoets alleen. Het behelst vier onderdelen. 1. Nederlandse taal en 
communicatievaardigheden, 2. ICT-vaardigheden, 3. Engelse leesvaardigheid, 4. Kennis van de gezondheidzorg in 
Nederland. Voor de registratie in het BIG-register is onderdeel 1 relevant. De overige onderdelen zijn minder 
relevant. In praktijk zul je nooit een aanvrager tegen komen die een verklaring van vakbekwaamheid heeft 
verkregen die alleen onderdeel 1 van de AKV-toets heeft behaald. Een verklaring van vakbekwaamheid wordt 
immers alleen afgegeven indien de AKV is afgelegd. Indien een aanvrager kan aantonen dat hij de AKV toets heeft 
afgelegd is dat dus voldoende voor een BIG-registratie wat de taaleis betreft. De aanvrager voldoet daarmee dan 
ook aan de vereisten betreffende de taaleis zoals genoemd in het Registratiebesluit BIG. 

Dan is er nog de categorie van aanvragers met een vakbekwaamheidsverklaring die de AKV-toets niet hebben 
afgelegd omdat ze een vrijstelling hebben gekregen van de CBGV. Dit is een wat lastigere categorie. De CBGV 
geeft in principe alleen in hoge uitzondering een vrijstelling. Een vrijstelling wordt bijvoorbeeld gegeven indien 
een zorgverlener primair en secundair onderwijs in Nederland heeft gevolgd. Deze vrijstelling heeft voor de 
registratie dan geen gevolg, omdat deze zorgverlener een diploma van het Nederlandse onderwijs kan 
overleggen. Indien de CBGV een vrijstelling geeft voor de AKV-toets op andere argumenten, die niet door het 
Registratiebesluit wordt gedekt, ontstaat er een lastige situatie. In die gevallen kan het namelijk zo zijn, dat een 
aanvrager met een verklaring van vakbekwaamheid niet voldoet aan de vereisten van het Registratiebesluit BIG. 
In dat geval kan Heerlen op grond van Wet en regelgeving deze specifieke zorgverlener weigeren in te schrijven. 
Dit zal binnenkort met de CBGV worden besproken. Terugkoppeling volgt daar nog over. 

Tot slot zijn er dan nog twee andere categorieën. Dit betreffen de aanvragers die met een erkenning van EG-
beroepskwalificatie komen aanzetten en de aanvragers voor automatische erkenning. Deze beide type aanvragers 
hebben niet eerder een AKV-toets gedaan en zullen dan andere bewijsstukken dienen te overleggen. 

Groet, 
tr. gg 

Van: 102.„  
Verzonden: woensdag 6 april 2016 10:03 
Aan: 00::.2:e 
Onderwerp: Taalvaardigheid 

Hallo''  

We hebben het gisteren, tijdens de triage, terloops over het bewijs van taalvaardigheid gehad. 
Ik heb nu een vraag m.b.t. de AKV toets: deze is toch ook geldig als bewijs van taalvaardigheid ? (We hebben het 
toen nog even gehad over uitzonderingen voor mensen die al heel lang in Nederland wonen/werken) 
Heb jij voor mij al 'definitieve' informatie met betrekking tot bewijsstukken van taalvaardigheid? 
Wij, van BIG Buitenland, zouden dit dan alvast in het protocol (werkinstructie) kunnen verwerken. 
We hebben wel begrepen dat dit pas vanaf oktober 2016 in werking gaat treden. Is dat bij jou ook bekend? 

Groet, g'07,22i9 
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Doc. 90 

Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 	26 april 2016 22:10 
Aan: 	 1 OPLe 
cc: 	 10.2.e 

Tuchtrechtelijke Uitspraken 
Onderwerp: 	 RE: NOS buitenlandse tandartsen en Europese richtlijn 

Nog aanvullend: 

77*3 komt meer in de buurt. Hebben tenslotte 12 ipv 16 maanden per jaar. ( met dank aan "10 	 die nog 
goed wakker is). 

En dan past t weer mooi in het rijtje. 

Sorry is al wat later... 

Met vriendelijke groeten, 

Registers en Knooppunten 
Afdelingshoofd 

Onderstaand antwoord gaat nu de lucht in. 

Als ik overigens de cijfers van het eerste kwartaal zie, dan zou er misschien toch een trendbreuk kunnen komen 
dit jaar. Deze cijfers zijn anders dan bij AO debat in februari (aangepast aan stand van zaken per heden). We 
houden dat in ieder geval in de gaten de komende maanden. 

Gemiddeld zitten we op 50% buitenlands de afgelopen jaren. Dit kwartaal neigt naar 77%. Ik weet even niet of 
er bij buitenlanders piekmomenten zijn (vanwege behaalde diploma's) aan begin van het jaar. 

1. 	Gemiddelde instroom per jaar.  

Jaar 2011 = 466 
Jaar 2012 = 469 
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Jaar 2013 = 408 
Jaar 2014 = 389 
Jaar 2015 = 458 
Jaar 2016 tot nu toe = 110 

2. Gemiddelde instroom per jaar met btl nationaliteit of diploma 

Jaar 2011 = 228 
Jaar 2012 = 255 
Jaar 2013 = 228 
Jaar 2014 = 186 
Jaar 2015 = 218 
Jaar 2016 tot nu toe = 77 

Met vriendelijke groet, 

.1>7(14„.9r9:rgtreAt%,..7PkWg',5s,'M " c 	k 	Va., 	ory.,:5- 	Ja,

" Afdelingshoofd  

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - Op2t 
M 06 
10.2.:"'éq$;›  @minvws.n1 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 

Van: 2 gatt " 
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 21:35 
Aan: »We rw  
CC:~ 	 2i21—,,2, 

	
214 tlj 

Onderwerp: RE: NOS buitenlandse tandartsen en Europese richtlijn 

De gewijzigde Europese richtlijn die recent van kracht is geworden, toont niet aan dat er een substantiële groei in 
deze sector plaatsvindt. Deze wijziging brengt immers geen verandering in de vakinhoudelijke toelatingseisen 
voor het beroep van tandarts. 

Als een tandarts met een buitenlands diploma wil werken in Nederland wordt getoetst of de zorg verlener voldoet 
aan de eisen om te mogen werken in de Nederlandse gezondheidszorg. 

Voor wat betreft de bevoegdheidsbeperkende maatregelen heeft het BIG-register sinds 18 januari 2016 een 
rechtstreekse beveiligde en geautomatiseerde verbinding met andere Europese bevoegde autoriteiten. Voor alle 
lidstaten is het verplicht om sinds 18 januari 2016 hun bevoegdheidsbeperkende maatregelen te delen via dit 
systeem (IMI). 

2 



Doc. 90 
Vanaf inwerkingtreding tot op heden heeft het BIG-register 90 meldingen ontvangen over 
bevoegdheidsbeperkende maatregelen die zijn opgelegd aan tandartsen. Er was in 2 gevallen een hit met het 
BIG-register. Beide personen zijn uitgeschreven uit het BIG-register. 

De nationale wet- en regelgeving voor de controle op beheersing van de Nederlandse taal voor ingezetenen van 
de Europese Unie die met een buitenlands diploma willen werken in Nederland is momenteel in voorbereiding en 
zal naar verwachting in oktober 2016 in werking treden. (Personen van buiten de Europese Unie moeten 
momenteel al een taaltoets afleggen.) 

In totaliteit zijn er sinds het begin van het BIG register 14.424 tandartsen ingeschreven in het BIG register. 
Hiervan zijn er 3.105 met een buitenlands diploma of nationaliteit. 
De afgelopen 5 jaar schrijft het BIG register circa 440 tandartsen per jaar in, hiervan hebben er gemiddeld 220 
een buitenlands diploma of nationaliteit. 
Het BIG register onderkent nog geen trend naar een substantiële groei van tandartsen met een buitenlands 
diploma in de afgelopen 5 jaar. 
De Nederlandse Zorgautoriteit geeft overigens aan dat er geen tekorten zijn in deze sector. 

Onderwerp: RE: NOS buitenlandse tandartsen en Europese richtlijn 

Allereerst: over welke enorme toeloop van tandartsen heeft de NOS het? In 2015? In 2016? Heb het al wat 
ondervangen in het antwoord. Heb begrepen van 102',é dat jullie dat nog verder gaan aanvullen, inclusief 
constatering dat er nu geen tekorten zijn. 
Heb er met10-,Zg naar gekeken, hebben paar PM's: 

De toestroom van tandartsen is naar ons idee geen gevolg van de gewijzigde Europese richtlijn die per 18 januari 
2016 in werking is getreden. Deze wijziging brengt immers geen verandering in de vakinhoudelijke toelatingseisen 
voor het beroep van tandarts. 

Voor wat betreft de bevoegdheidsbeperkende maatregelen heeft het BIG-register sinds 18 januari 2016 een 
rechtstreekse beveiligde en geautomatiseerde verbinding met andere Europese bevoegde autoriteiten. 
Voor alle lidstaten is het verplicht om sinds 18 januari 2016 hun bevoegdheidsbeperkende maatregelen te delen 
via dit systeem (IMI). 
Van inwerkingtreding tot op heden heeft het BIG-register PM CIBG meldingen ontvangen over 
bevoegdheidsbeperkende maatregelen die zijn opgelegd aan tandartsen. Van deze personen bleken er PM CIBG 
ingeschreven in het BIG-register. De wettelijke procedure voor overname van buitenlandse 
bevoegdheidsbeperkingen wordt hier verder gevolgd. 

De nationale wet- en regelgeving voor de controle op beheersing van de Nederlandse taal voor ingezetenen van 
de Europese Unie die met een buitenlands diploma willen werken in Nederland is momenteel in voorbereiding en 
zal naar verwachting in oktober 2016 in werking treden. (Personen van buiten de Europese Unie moeten 
momenteel al een taaltoets afleggen.) 

In totaal zijn er PM CIBG tandartsen ingeschreven in het BIG-register, van wie PM CIBG buitenslands 
gediplomeerd. 

Groet,10.2.1 

Van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 13:33 
Aan: 00.2.e 
CC:10.2.e 

Onderwerp: RE: NOS buitenlandse tandartsen en Europese richtlijn 
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Van: 1,9 n."D"' 
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 10:15 
Aan: 
CC: . 0 

Doc. 90 

Hoi gaffl, 

Bijgaand ons antwoord op de vragen. Lijkt ons wel verstandig om dit ook af te stemmen met beleid. 

hoe werkt het? Loopt het goed? Dat willen zij weten vanwege de enorme toeloop van buitenlandse tandartsen en of 
dan dus direct duidelijk is of zij eerder bijvoorbeeld een berisping hebben gekregen (in het land waar ze voorheen 
werkzaam waren). 

De toestroom van tandartsen is geen gevolg van de gewijzigde richtlijn. De Europese beroepskaart geldt namelijk 
niet voor tandartsen. Deze geldt wel voor Verplegers, Verloskundigen en Fysiotherapeuten. 

Voor lidstaten is het verplicht om sinds 18 januari 2016 hun bevoegdheidsbeperkende maatregelen te delen via IMI 
(voor alle beroepen). Dat is in een beveiligde omgeving waar alleen geautoriseerde bevoegde autoriteiten toegang 
toe hebben. Wij controleren bij iedere melding of er sprake is van een registratie in Nederland en bij iedere 
registratie of de betreffende zorgverlener in IMI een bevoegdheidsbeperkende maatregel heeft. 
Overigens een berisping is niet bevoegdheidsbeperkend en vormt ook geen belemmering voor registratie in NL. 

Aanvullende vraag hierbij: Zij heeft begrepen dat de taaltoets die opgenomen is in de wet, nog niet is uitgevoerd. 
Klopt dit? Zo ja, waarom is dat het geval? 
de nationale wet- en regelgeving is momenteel nog in voorbereiding en het bewijs van taalvaardigheid wordt 
daarom nog niet vereist bij registratie in het Big register. 

Tot slot, wil zij graag weten of wij inzicht hebben (als de gegevens dit ook laten zien) hoeveel buitenlandse 
tandartsen er in NL werkzaam zijn. 
Hoeveel zorgverleners er werkzaam zijn weten we niet. We weten wel hoeveel buitenlandse tandartsen 
geregistreerd zijn. 
Registratie betekent dat een zorgverlener zijn titel mag voeren en voorbehouden handelingen mag verrichten. 
Als je als patient zeker wilt weten of je zorgverlener geregistreerd staat, kijk dan in het BIG register. 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - 
M
023 

 - 06 aog 
L 	rn i nvws. n I  
www. bigreg ister. nl  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Onderwerp: RE: NOS buitenlandse tandartsen en Europese richtlijn 

hoe werkt het? Loopt het goed? Dat willen zij weten vanwege de enorme toeloop van buitenlandse tandartsen en of 
dan dus direct duidelijk is of zij eerder bijvoorbeeld een berisping hebben gekregen (in het land waar ze voorheen 
werkzaam waren). 
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De toestroom van tandartsen is geen gevolg van de gewijzigde richtlijn. De Europese beroepskaart geldt namelijk 
niet voor tandartsen. Deze geldt wel voor Verplegers, Verloskundigen en Fysiotherapeuten. 

Voor lidstaten is het verplicht om sinds 18 januari 2016 hun bevoegdheidsbeperkende maatregelen te delen via IMI 
(voor alle beroepen). Dat is in een beveiligde omgeving waar alleen geautoriseerde bevoegde autoriteiten toegang 
toe hebben. Wij controleren bij iedere melding of er sprake is van een registratie in Nederland en bij iedere 
registratie of de betreffende zorgverlener in IMI een bevoegdheidsbeperkende maatregel heeft. 
Overigens een berisping is niet bevoegdheidsbeperkend en vormt ook geen belemmering voor registratie in NL. 

Aanvullende vraag hierbij: Zij heeft begrepen dat de taaltoets die opgenomen is in de wet, nog niet is uitgevoerd. 
Klopt dit? Zo ja, waarom is dat het geval? 
de nationale wet- en regelgeving is momenteel nog in voorbereiding en het bewijs van taalvaardigheid wordt 
daarom nog niet vereist bij registratie in het Big register. 

Tot slot, wil zij graag weten of wij inzicht hebben (als de gegevens dit ook laten zien) hoeveel buitenlandse 
tandartsen er in NL werkzaam zijn. 
Hoeveel zorgverleners er werkzaam zijn weten we niet. We weten wel hoeveel buitenlandse tandartsen 
geregistreerd zijn. 
Registratie betekent dat een zorgverlener zijn titel mag voeren en voorbehouden handelingen mag verrichten. 
Als je als patient zeker wilt weten of je zorgverlener geregistreerd staat, kijk dan in het BIG register. 

Met vriendelijke groet, 

Afdelingshoofd 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 -1 
M 06 -fl 

@m i nvws.n I  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 

	Original Message 	 
From: 10.2.e 
Sent: Monday, April 25, 2016 03:01 PM W. Europe Standard Time 
To: 10.2.e 
Subject: FW: NOS buitenlandse tandartsen en Europese richtlijn 
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Zie persvraag hieronder van NOS (geel gearceerd). Heb nog even naar het antwoord gekeken dat we eerder al aan 
RTL hebben gestuurd over de buitenlandse tandartsen. Past hier deels, maar ze stelt ook aanvullende vragen. Kun jij 
zorgen voor inhoud voor een antwoord? 

Hartelijke groet, 

Codrdinator en senior adviseur communicatie 

www.cibg .n1 

Antwoord eerder gegeven aan RTL  
Als een tandarts met een buitenlands diploma wil werken in Nederland wordt getoetst of de zorgverlener voldoet 
aan de eisen die gelden in de Nederlandse gezondheidszorg. 
De exacte toetsing hangt af van het land van diplomering en de nationaliteit van de zorgverlener. 

Binnen Europa zijn hiervoor afspraken gemaakt over de erkenning van diploma's van Europese gereguleerde 
beroepen. 

Hieronder in het kort: 
De zorgverlener kan via de website een aanvraag tot registratie indienen. Bij deze aanvraag zijn er een aantal 
verplichte documenten nodig. Er wordt altijd gevraagd om een diploma en een Certificate of Current Professional 
Status. Uit dit laatste document moet blijken dat er geen bevoegdheidsbeperkende maatregelen tegen de 
zorgverlener van kracht zijn. Is dat wel het geval, dan wordt de aanvraag tot registratie in het BIG-register 
afgewezen. Voor wat betreft de bevoegdheidsbeperkingen of bij twijfel omtrent identiteit of opleiding heeft het BIG-
register sinds 18 januari 2016 ook een rechtstreekse beveiligde en geautomatiseerde verbinding met andere 
Europese bevoegde autoriteiten. 

Als de zorgverlener van buiten Europa in Nederland wil komen werken dan geldt een andere procedure. De 
zorgverlener moet dan eerst een verklaring van vakbekwaamheid of erkenning van beroepskwalificaties aanvragen. 
De Commissie Buitenslands Gediplomeerden beoordeelt deze aanvragen en geeft het BIG-register hierover advies. 

De stappen en benodigde aanvullende documenten staan uitgelegd op de website van het BIG register: 
https://www.biareaister.nl/reaistratie/meteenbuitenlandsdiploma/  

va n 0.9122t700-,Wit' 
Verzonden: maandag 25 april 2016 14:55 
Aan P',Q;g:éJf9N11 
Onderwerp: RE: NOS 
Urgentie: Hoog 

Net met rg210.1 gesproken. Het betreft een vraag over de nieuwe Europese wet die op 18 januari dit jaar in 
werking is getreden betreft het uitwisselingssysteem tandartsen. 

• De vraag van NOS is: hoe werkt het? Loopt het goed? Dat willen zij weten vanwege de enorme toeloop van 
buitenlandse tandartsen en of dan dus direct duidelijk is of zij eerder bijvoorbeeld een berisping hebben 
gekregen (in het land waar ze voorheen werkzaam waren). 

• Aanvullende vraag hierbij: Zij heeft begrepen dat de taaltoets die opgenomen is in de wet, nog niet is 
uitgevoerd. Klopt dit? Zo ja, waarom is dat het geval? 

• Tot slot, wil zij graag weten of wij inzicht hebben (als de gegevens dit ook laten zien) hoeveel buitenlandse 
tandartsen er in NL werkzaam zijn. 
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is te bereiken op het eerder gegeven telefoonnummer maar wil graag de informatie per mail ontvangen op: 
@nos.n1 

Groeten, 

Van: Er 
Verzonden: maandag 25 april 2016 14:14 
Aan: 0  j2WWIti°  
Onderwerp: FW: NOS 

Verzonden: maandag 25 april 2016 13:36 
Aan aZie 	— @cultuur.nr. 
CC: 0-2' 
Onderwerp: NOS 

Naam journalist/redacteur: 10.2.e 

Telefoonnummer: 035 6771145 

(kort) vraag onderwerp waarvoor de journalist contact opneemt: uitwisselingssysteem 
Tandartsen 

Medium (naam krant, tv-programma, belangenorganisatie enz): NOS 

De deadline: zsm 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister 
Deadline 25-05-2016 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Ontworpen door 

VW~ 

T 06 
@minvws.ni 

nota 	 Datum Document 
28-04-2016 

(ter beslissing) 	Registratiebesluit BIG taaleis CWIZO 6 juni 2016 

Kenmerk 
965929-150176-MEVA 

Bijlage(n) 
4 

1 Aanleiding voor deze nota 
Uw akkoord voor aanbieding van bijgaand ontwerpbesluit aan het ambtelijk 
voorportaal, CWIZO van 6 juni as. 
Het ontwerpbesluit betreft een wijziging van het Registratiebesluit BIG 
vanwege de invoering van controle op beheersing van de Nederlandse taal 
voor BIG registratie van gediplomeerden uit EER landen. 
Daarnaast is de regelgeving voor het waarmerken van een kopie van een 
getuigschrift in overeenstemming gebracht met de Europese Richtlijn 
2005/36/EG inzake erkenning van beroepskwalificaties. 

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Uw akkoord voor aanbieding van bijgaand ontwerpbesluit ter behandeling in 
het ambtelijk voorportaal de CWIZO van 6 juni as. Het ontwerpbesluit is in de 
CWIZO geagendeerd voor aanbieding aan de ministerraad voor 
adviesaanvrage aan de Raad van State. 
Ik verzoek u bijgaand aanbiedingsformulier voor de CWIZO van 6 juni as. voor 
akkoord te onderteken en uiterlijk vóór 25 mei as. te retourneren. 

3 Samenvatting en conclusies 
Beheersing Nederlandse taal van EER gediplomeerden voor BIG registratie 
In vervolg op een wijziging van Richtlijn 2005/36/EG kunnen lidstaten vanaf 
2016 voor beroepen met implicaties voor de veiligheid van patiënten een ver-
klaring omtrent taalkennis van migranten verlangen voordat het beroep kan 
worden uitgeoefend. 
U heeft in mei 2015 aangegeven de beheersing van de Nederlandse taal te wil-
len controleren bij BIG registratie van zogenaamde artikel 3 wet BIG beroeps-
beoefenaren (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, 
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psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige) met een 
diploma uit een van de EER landen'. 
Over de noodzaak, het niveau van de taalbeheersing en de wijze van toetsen 
heeft in 2015 het bureau Panteia advies uitgebracht. Bij brief van 16 december 
2015 heeft u uw beleidsreactie op dit advies aan de Kamer gezondene. In 
overeenstemming met deze beleidsreactie zijn in bijgaand ontwerpbesluit per 
beroepsgroep de wenselijke niveaus van taalkennis en de daarvoor benodigde 
bewijsstukken in het Registratiebesluit BIG uitgewerkt. 

Waarmerken van kopieën van getuigschriften 
Het waarmerken van een kopie houdt in dat door een bevoegde instantie 
bevestigd wordt dat het kopie overeenkomt met het origineel. 
In Nederland is de notaris de bevoegde instantie voor het waarmerken van 

kopieën. Voor BIG registratie wordt in het huidige Registratiebesluit BIG een 
door een Nederlandse notaris gewaarmerkte kopie van het getuigschift vereist. 
Dit is in strijd met de Richtlijn 2005/36/EG. Op grond van deze richtlijn, 
moeten lidstaten namelijk ook kopieën gewaarmerkt door daartoe bevoegde 
instanties uit andere EER landen accepteren 
Het Registratiebesluit BIG is aangepast zodat het waarmerken van het kopie 
van een getuigschrift van een EER gediplomeerde, niet meer uitsluitend door 
een Nederlandse notaris behoeft te geschieden. Met deze aanpassing bent u in 
de Curestaf van 11 december 2015 akkoord gegaan. 

4 Draagvlak politiek 
De SP en het CDA hebben zich in 2015 uitgesproken voor een toets op kennis 
van de Nederlandse taal van EER gediplomeerden voorafgaand aan BIG 
registratie. 

5 Draagvlak maatschappelijk 
In hun reacties op het advies van Panteia hebben de betrokken 
beroepsorganisaties in 2015 aangegeven voorstander te zijn van een taaleis 
voor BIG registratie van EER gediplomeerden. De beroepsorganisaties kunnen 
zich vinden in de niveaus van beheersing van de Nederlandse taal, zoals per 
beroepsgroep uitgewerkt in het ontwerpbesluit. 

6 Financiële en personele gevolgen 
Het invoeren van controle op beheersing van de Nederlandse taal voor BIG 
registratie betekent voor de uitvoerende instantie, het CIBG, dat een extra 
bewijsstuk moet worden getoetst bij de eerste inschrijving in het BIG register. 
Dit vergt volgens het CIBG een beperkt extra tijdsbeslag voor de 
registratieprocedure (circa 0,2 fte) en voor communicatie, voorlichting en 
juridische zaken (circa 0,1 fte). De extra kosten hiervan (circa €28.200,-) zijn 
door het CIBG op te vangen binnen de reguliere financiering voor het BIG 
register. 

7 Juridische haalbaarheid 
Het ontwerpbesluit is afgestemd met de directies WJZ van de ministeries van 
VWS, OCW en V&J (wetgeving en kwaliteitsbeleidtoets). 

1  Reactie Minister d.d. 1 mei 2015 op nota 745113-134757 MEVA 
2  Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 29 282, 240, 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
965929-150176-MEVA 
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Daarnaast heeft een fraudetoets plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er sprake is 
van een gering risico op fraudegevoeligheden, namelijk vervalsing van het 
bewijs van beheersing van de Nederlandse taal of van de gewaarmerkte 
kopieën. De fraudetoets geeft aan dat hier voldoende beheersmiddelen en 
sancties tegenover staan. Te denken valt aan verificatie van de stukken door 
CIBG of de NUFFIC, respectievelijk weigering van inschrijving in het BIG 
register. 

8 Interne afstemming 
Het ontwerpbesluit is afgestemd met WJZ en het CIBG. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Voor EER gediplomeerden die zich willen inschrijven in het BIG register 
betekent de taalcontrole een verzwaring: het zo nodig het afleggen van een 
taaltoets en het aanleveren van een extra bewijsstuk voor BIG registratie. 
Een taaltoets is vereist ingeval men niet kan aantonen Nederlandstalig basis 
en voorgezet onderwijs of een Nederlandstalige beroepsopleiding te hebben 
afgerond. De toets is voor eigen rekening. De kosten bedragen voor de 
beroepen fysiotherapeut, verpleegkundige en verloskundige circa € 180,- en 
voor de beroepen arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en 
psychotherapeut circa € 450,- . 
Met de voorbereiding meegerekend, dient men voor het behalen van het 
bewijs van taalvaardigheid minimaal drie maanden uit te trekken. 
Waarmerken van kopieën van getuigschriften 
Deze wijziging betekent een vermindering van de lasten voor de EER 
gediplomeerden. Deze kan een kopie van het getuigschrift nu ook laten 
waarmerken door de bevoegde instantie in het land waar hij verblijft. 

10 Toezeggingen 
Niet van toepassing. 

Macro-Economische 
Vraagstukken en 
Arbeidsmarkt 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
965929-150176-MEVA 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister Deadline: 24-06-2016 
MEVA-BOA 

Ontworpen door 

1Pg,k.52: 

T06 
M Q 
	

@minvws.ni 

nota 	 Datum Document 
20 juni 2016 

(ter beslissing) 	Wijziging Registratiebesluit BIG/ RWIZO 5 juli as. 
Kenmerk 
984907-152558-MEVA 

Bijlage(n) 
2 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Uw akkoord voor aanbieding van bijgaand ontwerpbesluit aan de RWIZO van 5 
juli as. Het ontwerpbesluit betreft een wijziging van het Registratiebesluit 
BIG, waarbij de niveaus van taalbeheersing en de te overleggen bewijsstukken 
zijn uitgewerlt in vervolg op de introductie van een taalleis voor BIG 
registratie, zoals opgenomen in artikel 6 van de Wet BIG. 
Daarnaast is de regelgeving voor het waarmerken van een kopie van een 
getuigschrift in overeenstemming gebracht met de Europese Richtlijn 
2005/36/EG inzake erkenning van beroepskwalificaties. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Het advies luidt om bijgaand aanbiedingsformulier voor de RWIZO te 
ondertekenen. Hiermee gaat u akkoord met het aanhangig maken van het 
ontwerpbesluit bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

3 Samenvatting en conclusies 
Beheersing Nederlandse taal als voorwaarde voor BIG registratie 
In vervolg op een wijziging van Richtlijn 2005/36/EG kunnen lidstaten vanaf 
2016 voor beroepen met implicaties voor de veiligheid van patiënten een ver-
klaring omtrent taalkennis van migranten verlangen voordat het beroep wordt 
uitgeoefend. 
U heeft in mei 2015 aangegeven de beheersing van de Nederlandse taal te wil-
len controleren bij BIG registratie van zogenaamde artikel 3 wet BIG beroepen 
(arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, 
psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige) met een 
diploma uit een van de EER landent. 

1  Reactie Minister d.d. 1 mei 2015 op nota 745113-134757 MEVA 
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Over het niveau van de taalbeheersing en de wijze van toetsen heeft in 2015 
het bureau Panteia advies uitgebracht. Bij brief van 16 december 2015 heeft u MEVA-BOA 

uw beleidsreactie op dit advies aan de Kamer gezondene. In overeenstemming Kenmerk 

met deze beleidsreactie zijn in bijgaand ontwerpbesluit per beroepsgroep de 	984907-152558-MEVA 

wenselijke niveaus van taalkennis en de daarvoor benodigde bewijsstukken in 
het Registratiebesluit BIG uitgewerkt. 
Waarmerken van kopieën van getuigschriften 
Het waarmerken van een kopie houdt in dat door een bevoegde instantie 
bevestigd wordt dat het kopie overeenkomt met het origineel. 
In Nederland is de notaris de bevoegde instantie voor het waarmerken van 

kopieën. Voor BIG registratie wordt in het huidige Registratiebesluit BIG een 
door een Nederlandse notaris gewaarmerkte kopie van het getuigschift vereist. 
Dit is in strijd met de Richtlijn 2005/36/EG. Op grond van deze richtlijn, 
moeten lidstaten namelijk ook kopieën gewaarmerkt door daartoe bevoegde 
instanties uit andere EER landen accepteren 
Het Registratiebesluit BIG is aangepast zodat het waarmerken van het kopie 
van een getuigschrift van een EER gediplomeerde, niet meer uitsluitend door 
een Nederlandse notaris behoeft te geschieden. Met deze aanpassing bent u in 
de Curestaf van 11 december 2015 akkoord gegaan. 

4 Draagvlak politiek 
De SP en het CDA hebben zich bij de wijziging van de Wet BIG in 2015 
uitgesproken voor een toets op kennis van de Nederlandse taal van EER 
gediplomeerden voorafgaand aan BIG registratie. 

5 	Draagvlak maatschappelijk 
De betrokken beroepsorganisaties zijn voorstander van een taaltoets als 
voorwaarde voor BIG registratie voor EER migranten. Zij kunnen zich vinden in 
de niveaus van beheersing van de Nederlandse taal, zoals per beroepsgroep 
uitgewerkt in het ontwerpbesluit. 

6 	Financiële en personele gevolgen voor het CIBG 
Het invoeren van controle op beheersing van de Nederlandse taal voor BIG 
registratie betekent voor de uitvoerende instantie, het CIBG dat een extra 
bewijsstuk moet worden getoetst bij de eerste inschrijving in het BIG register. 
Dit vergt volgens het CIBG een beperkt extra tijdsbeslag voor de 
registratieprocedure (circa 0,2 fte) en voor communicatie, voorlichting en 
juridische zaken (circa 0,1 fte). De extra kosten hiervan (circa €28.200,-) zijn 
door het CIBG op te vangen binnen de reguliere financiering voor het BIG 
register. 

Juridische haalbaarheid 
Het ontwerpbesluit is afgestemd met de directies WJZ van de ministeries van 
VWS, OCW en V8(.1 (wetgeving en kwaliteitsbeleidtoets). 

2 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 29 282, 240, 
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8 Afstemming (interdepartementaal) 
Het ontwerpbesluit is aan de orde geweest in de CWIZO van 6 en 20 juni jl. 
Op verzoek van de vertegenwoordigers van AZ, EZ, OCW, SZW en V&J zijn in 

de Nota van Toelichting de volgende punten verduidelijkt: 
• Het ontwerpbesluit is een uitwerking van een eerder genomen besluit, dat 

is vastgelegd in de wet (artikel 6 Wet BIG) 
• Belang van beheersing van de Nederlandse taal voor de patiëntveiligheid 
• Gevolgen voor de arbeidsmarkt in de zorg. 
De aangepaste Nota van Toelichting (algemeen deel) treft u bijgaand aan. 
Deze is schriftelijke afgestemd met de CWIZO contactpersonen van de 
vermelde departementen en akkoord bevonden. 

9 Gevolgen regeldruk 
In de Nota van Toelichting zijn de gevolgen van de regeldruk voor de burgers 

nader uitgewerkt. Het gaat zowel bij de taalcontrole als bij de afgifte van 
gewaarmerkte kopieën om eenmalige lasten, namelijk kosten bij de eerste 
aanvrage voor inschrijving in het BIG register. Berekend is dat het 
ontwerpbesluit in totaal tot een vermindering van de eenmalige lasten van 
circa € 392.120,- kan leiden 

10. Toezeggingen 
n.v.t 

MEVA-BOA 

Kenmerk 
984907-152558-MEVA 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister 

nota 
(ter beslissing) 	Nader rapport t.b.v. de Wijziging van het 
Registratiebesluit BIG ivm taalcontrole 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 
Cluster 3 Jeugd, BIG en 
onvrijwillige zorg 

Ontworpen door 

jurist 

T (070) -ww, 
@minvws.nl

M  

Datum 
04-07-2016 

Kenmerk 
990400-153127-WJZ 

Bijlage(n) 

1 	Aanleiding voor deze nota 
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 31 augustus 2016 een 
blanco advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Registratiebesluit BIG i.v.m. nadere invulling van de taalcontrole. Het nader 
rapport is opgesteld. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Opdat het ontwerpbesluit vastgesteld en gepubliceerd kan worden, verzoek ik 
u bijgevoegd nader rapport en nota van toelichting te ondertekenen. 

3 Samenvatting en conclusies 
Het ontwerpbesluit betreft een wijziging van het Registratiebesluit BIG 
waarmee een nadere invulling gegeven wordt aan de wijze waarop de 
beheersing van de Nederlandse taal van beroepsbeoefenaren die zich willen 
inschrijven in het BIG-register gecontroleerd wordt. 
Daarnaast is de regelgeving voor het waarmerken van een kopie van een ge-
tuigschrift in overeenstemming gebracht met de Europese Richtlijn 
2005/36/EG inzake erkenning van beroepskwalificaties. 

4 Draagvlak politiek 
De SP en het CDA hebben zich in 2015 uitgesproken voor een toets op kennis 
van de Nederlandse taal voorafgaand aan BIG-registratie. 

5 	Draagvlak maatschappelijk 
In hun reacties op het advies van Panteia hebben de betrokken 
beroepsorganisaties in 2015 aangegeven voorstander te zijn van een taaleis 
voor BIG-registratie. De beroepsorganisaties kunnen zich vinden in de 
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niveaus van beheersing van de Nederlandse taal, zoals per beroepsgroep 
uitgewerkt in het ontwerpbesluit. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Het invoeren van controle op beheersing van de Nederlandse taal voor BIG 
registratie betekent voor de uitvoerende instantie, het CIBG, dat een extra 
bewijsstuk moet worden getoetst bij de eerste inschrijving in het BIG register. 
Dit vergt volgens het CIBG een beperkt extra tijdsbeslag voor de 
registratieprocedure (circa 0,2 fte) en voor communicatie, voorlichting en 
juridische zaken (circa 0,1 fte). De extra kosten hiervan (circa €28.200,-) zijn 
door het CIBG op te vangen binnen de reguliere financiering voor het BIG 
register. 

7 Juridische haalbaarheid 
Haalbaar. Artikel 6 van de Wet BIG bepaalt dat inschrijving in het BIG-register 
geweigerd wordt indien de aanvrager de Nederlandse taal niet voldoende 
beheerst om zijn beroep in Nederland uit te kunnen oefenen. De Wet BIG 
biedt tevens een wettelijke grondslag om hierover nadere regels te stellen. 
Dit besluit geeft daar invulling aan. 

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Het ontwerpbesluit is afgestemd met W3Z, het CIBG en OCW. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Taalcontrole 
Voor EER-gediplomeerden die zich willen inschrijven in het BIG-register 
betekent de taalcontrole een verzwaring: het zo nodig afleggen van een 
taaltoets en het aanleveren van een extra bewijsstuk voor BIG-registratie. 
Een taaltoets is vereist ingeval men niet kan aantonen Nederlandstalig basis 
en voorgezet onderwijs of een Nederlandstalige beroepsopleiding te hebben 
afgerond. De toets is voor eigen rekening. De kosten bedragen voor de 
beroepen fysiotherapeut, verpleegkundige en verloskundige circa € 180,- en 
voor de beroepen arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en 
psychotherapeut circa € 450,- . 
Met de voorbereiding meegerekend, dient men voor het behalen van het 
bewijs van taalvaardigheid minimaal drie maanden uit te trekken. 

Waarmerken van kopieën van getuigschriften 
Deze wijziging betekent een vermindering van de lasten voor de EER-
gediplomeerden. Deze kan een kopie van het getuigschrift nu ook laten 
waarmerken door de bevoegde instantie in het land waar hij verblijft. 

10. Toezeggingen 
Niet van toepassing. 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 
Cluster 3 Jeugd, BIG en 
onvrijwillige zorg 

Kenmerk 
990400-153127-WJZ 

jurist 
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dinsdag 5 juli 2016 16:09 
@nmt.n1'; 	 @venvn.n1'; 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 	 info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering internationaal juli 
Bijlagen: 	 memostvzimplementatier1201355EU.docx; 

Regaanpassingart27AWconcept4juliDH.DOCX; RE: EC consultation on access to 
regulated professions + aanpak beantwoording 

Besten 

Zoals afgesproken volgt hierna een korte uiteenzetting van de lopende zaken ter bespreking in de volgende VWS 
werkgroep uitvoering internationaal in september (vergaderverzoek volgt) 

Buiten reikwijdte verzoek 
• Wijziging Registratiebesluit BIG, (taalcontrole BIG registratie/ waarmerken) 

Het traject in het ambtelijk voorportaal (CWIZO) heeft vertraging opgelopen vanwege vragen van AZ,EZ, 
SZW en V&J over de proportionaliteit van de taaltoets in verhouding tot de patiëntveiligheid + de 
gevolgen voor de arbeidsmarkt in de zorg. De toelichting is op deze punten verduidelijkt. 
Het ontwerpbesluit staat nu geagendeerd als hamerstuk in de ministerraad van 8 juli as voor 
adviesaanvrage van de Raad van State. 
Nader rapport op advies van de Raad v State kan voor 1 oktober worden afgerond. Geplande 
inwerkingtreding van de taalcontrole voor BIG-registratie = 1 januari 2017. 
Na het nader rapport is het ontwerpbesluit openbaar en kan de CIBG aan de slag met de 
publieksvoorlichting en afhandeling van de offertes voor de taaltoetsen ciBG/952~1  en Ka: graag voor 1 oktober aandacht/ contact voor: 

- Publieksvoorlichting (NL/EN) op de CIBG website zodat migranten tijdig op de taaltoets kunnen 
anticiperen (evt. volgen van opleiding). 

- Afronding offertes afname taaltoetsen. 

Buiten reikwijdte verzoek 

Hartelijke groet en - ingeval van toepasssing- een zonninge vakantie toegewenst ! 

Ministerie van Volksgezohdheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 



vrijdag afwezig 

Van: 
Verzonden: maandag 18 april 2016 17:31 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Verslag VWS werkgroep uitvoering internationaal do 14 april + stukken 

Doc. 104 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

Besten 

Met dank aang,V1 bijgaand het verslag van de VWS werkgroep internationaal (WUI) van do 14 april + de bijlagen 
zoals toegezegd: 

• Verslag 'Single Market Forum' 18 maart 
• Concept wijziging Registratiebesluit taaleis en / waarmerken van kopieën ( versie inclusief V&J toets/ CIBG 

uitvoeringstoets) 
PS Graag dit concept vertrouwelijk behandelen. Zodra het besluit voor advies bij de Raad van State ligt is het niet 

openbaar. 

De volgende bijeenkomst van de WUI is gepland donderdag 30 juni 2016 van 14:30 tot 16:00 uur bij VWS. Een 
vergaderverzoek volgt. 

Hartelijke groet 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 
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vrijdag afwezig 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

woensdag 6 juli 2016 14:27 

RE: info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering internationaal juli 

Prima, 
Hierbij alvast wat bij mij op komt. 
Wat betreft de offerte. Ik heb mij daarmee bemoeid. 

 

aanbestedingsprocedure wordt verzorgd door de HIS en is inmiddels extern gestart met de publicatie van de 
stukken, waarop organisaties die in aanmerking willen komen op kunnen reageren d.m.v. een offerte. Het streven 
was eerst klaar te zijn op 1 juli maar dat is verschoven naar 1 oktober. Dat moet wel lukken. Dan zou men tussen 1 
oktober en 1 januari (dan wordt een bewijs van taalvaardigheid verplicht als ik het goed begrijp. Of gaat er dan een 
soort overgangstermijn lopen?) al de toets kunnen afleggen. Als men slaagt krijgt men een certificaat. Dit is het 
bewijsstuk dat men moet overleggen als men een BIG-registratie wil. Het CIBG heeft verder geen bemoeienis 
hiermee, behalve dat op de site moet komen te staan dat vanaf een bepaalde datum een bewijs van taalvaardigheid 
vereist is en dat men toetsen daar en daar kan afleggen en dat men zich zelf daar moet melden en betalen en de 
toets afleggen en dat als ze slagen ze het bewijs daarvan moeten overleggen bij het doen van de aanvraag tot 
inschrijving. 
Ik begreep van10.2, e-_ 	1 dat het idee bestond bij jullie (en bij haar) dat iedereen die een inschrijving in het 
BIG-register wil een bewijs van taalvaardigheid moet overleggen. Dat is niet zo, uit de toelichting bij de wijzigingen 
van het Registratiebesluit blijkt dat dit alleen voor degenen geldt wier aanvraag voor erkenning van het diploma 
onder Richtlijn 2005/36/EG valt. Een verklaring van vakbekwaamheid geldt ook als bewijs van taalvaardigheid. 
We spreken elkaar nog wel. 
Hartelijke groet, 

Van: 10.2.e 
Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 18:00 
Aan: 10.2.e allEMME 
Onderwerp: FW: info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering internationaal juli 
Urgentie: Hoog 

Hallo 19,21 

Lijkt me handig als we intern onze reactie ff afstemmen alvorens naar meva terug te reageren. 

Zal ik een telefonisch overleg laten inplannen? 

Met vriendelijke groeten, 

Registers en Knooppunten 
Afdelingshoofd 
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	Original Message 	 
From: 
Sent: Tuesday, July 05, 2016 04:23 PM W. Europe Standard Time 
To: 
Cc: _Groep CIBG Registers BIG BTL 
Subject: FW: info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering internationaal juli 

Hi 

Publieksvoorlichting akkoord. Daar moeten we nu dus maar meteen mee starten. 

Maar offertes taaltoetsen??? Ik denk dat we eerst maar even met RK2 (p2a)  moeten afstemmen of zij dit hebben 
toegezegd te zullen doen. Bij ons niks hierover bekend, alleen dat wij ervan uitgingen dat MEVA dit zou doen. 

Maar los van wat is afgesproken: is het aan een uitvoerder om offertes uit te geven voor de taaltoetsen? Dit gaan 
wij niet bekostigen, maar MEVA. Dan is het ook aan hun om offertes af te spreken. Wij kunnen wel input leveren 
tav de bewijsstukken taaltoets die de instituten gaan afgeven. 

Graag jouw visie. 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 -1 
M 06 -16`2 e 
10.2.4@minvws.n1 
www. big reg ister. ni 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 5 juli 2016 16:09 

Tekst identiek aan document 104. Pagina's 3 tot en met 4 verwijderd 
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10.2.e 

Van: 	 10.2.e 
Verzonden: 	 woensdag 17 augustus 2016 18:29 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	 FW: info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering internationaal juli 

Ter info. 

Met vriendelijke groet, 

OMM. 
	Original Message 	 
From• W07:2?-6 • 
Sent: Wednesday, August 17, 2016 04:59 PM W. Europe Standard Time 
To: El 
Cc: 1 
Subject: RE: info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering internationaal juli 

Ha d. 	e,  
De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op internet. Organisaties die een offerte willen indienen moeten dat 
voor het eind van deze maand doen. 
Het idee bestond eerst om voor de academische beroepen de Babel-toets die de CBGV gebruikt in te zetten. Zo 
simpel bleek dat niet te liggen, want de HIS stelde zich op het standpunt dat deze materie aanbestedingsplichtig is. 
Andere organisaties komen dus ook in aanmerking, maar dan moeten ze wel dezelfde (soort) toets kunnen afnemen 
als de huidige voor aanvragers van buiten de EER. Dit is een toets op B2/C1-niveau. 
De aanbesteding geldt ook voor niet-academische beroepen. Organisaties kunnen dus een offerte indienen voor 
toetsing op B2 niveau (mbo) of 131-niveau (hbo). Zo is dat afgesproken. Ik neem aan dat Cito een offerte indient. De 
certificaten die de winnaar van de aanbesteding, bv Cito, afgeeft gelden als bewijs van voldoende taalbeheersing. 
Dat geldt ook voor certificaten van andere organisaties als ITNA. 
Voor beide toetsen (academisch, niet-academisch) geldt dat ze ingezet moeten kunnen worde per 1 oktober 
aanstaande. 
Groet, 
102e 

Van Fank,,,, 
Verzonden: donderdag 28 juli 2016 10:37 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering internationaal juli 

Hallo 

Dank voor deze informatie. Zou jij 10.2.e willen informeren over de stand van zaken rondom de 
aanbestedingsprocedure? 
Ik begrijp van WIM dat dit alleen geldt voor de WO-beroepen. De taaltoetsen voor de overige beroepen worden 
reeds aangeboden door de overige instituten (NT2, ITNA, CITO) en zijn al voor iedereen toegankelijk. Hier hoeft 
dus geen aanbestedingsprocedure voor plaats te vinden 	zou die instituten wel informeren dat er mogelijk 
een piek in aanmeldingen kan komen naar aanleiding van de verplichte taalvaardigheid per 1 januari 2017. 

Met vriendelijke groet, 
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Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - 
M 06 - 

©minvws.n1  
www.bigregister.n1  
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: httos://www.biaredister.nlinieuwsbriefidefault.asox 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van: :10.2.e 
Verzonden: woensdag 6 juli 2016 14:27 

Tekst identiek aan document 106. Pagina's 3 tot en met 5 verwijderd 
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10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

10.2~ 
dinsdag 30 augustus 2016 09:22 
10.2.e 
RE: info lopende zaken VWS werkgroep uitvoering internationaal juli 

Dank voor info iird. Hou je me op de hoogte welke organisatie het gaat worden Ik kijk ook graag mee naar het te 
ontwerpen certificaat van de toetsen. Geldigheidsduur is nl 2 jaar wellicht moet dat erop 

We houden contact 
Vr. groet 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

T: + 31 (0)6  10_1;9 
E 

vrijdag afwezig 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 17 auoustus 2016 17:00 
Tekst identiek aan document 108. Pagina's 2 tot en met 5 verwijderd 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

dinsdag 30 augustus 2016 15:11 

RE: Taaltoets en voorlichting 

T: + 31 (0)6 r: 
E: MI minvws.nl 

Doc. 112 

Goede punten 10.2.e . Ik bereid het voor en mail jullie nog mijn eventuele onderwerpen om te bespreken 
as. maandag. 
Ik hoop dat tegen die tijd RM ook meer weet over de uitslag van de aanbesteding 

Groet 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

vrijdag afwezig 

Van: 10g 
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 15:04 
Aan: UW& 
CC: LI:clgte,„_, 	 'g-1W 
Onderwerp: RE: Taaltoets en voorlichting 

Hoi10.2.él 

Ik heb voor aanstaande maandag een overleg gepland. Een paar punten die we graag willen bespreken zijn: 

• Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. de aanbestedingsprocedure? 
• Communicatie over het invoeren van de taaltoets (wanneer starten we hiermee?) 
• (Nederlandse) opleidingen die een Nederlands diploma afgeven maar waarbij het onderwijs in het Engels 

wordt aangeboden. Dit trekt ook buitenlandse studenten aan. Na het behalen van het diploma is het 
mogelijk dat deze zorgverleners nog steeds de Nederlandse taal niet beheersen. Hoe gaan we hiermee om? 
Hebben we zicht op welke opleidingen dit zijn (en hoeveel)? 

Tot volgende week. 

Gr Q,:toj 

Van: §~=:k  
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 9:05 
Aan 
CC: 
Onderwerp: RE: Taaltoets en voorlichting 

Beste 

Goed om op tijd met de voorlichting over de taaltoets te beginnen. Ik verwacht binnenkort het advies van de Raad 
v State op de AMvB en dan kan na het nader rapport de voorlichting op de website. Het certificaat van voltooiing 
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van de taaltoets moet inderdaad met de organisaties, die de toets afnemen, worden afgestemd. 
met de aanbesteding bezig en zal hierbij betrokken kunnen worden. 

Zullen we volgende week een moment prikken om bij elkaar te komen om de punten door te nemen . Neem jij 
het initiatief voor een afspraak? 

Vr. groet 

PS 	 Wanneer verwacht je advies van Raadv State op AMVB taaltoets ? 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

vrijdag afwezig 

Van: :10.2.é 	 J 
Verzonden: maandag 15 augustus 2016 14:07 
Aan:10.2 
cc: :101: 
Onderwerp: Taaltoets 

Bestel 0.2.p, 

In oktober wordt van ons verwacht dat communicatie aandacht gaat besteden aan de taaltoets. 
Graag horen wij wat hierbij belangrijke zaken zijn waar we aandacht aan moeten besteden? Zoals waar de 
zorgverlener terecht kan voor deze taaltoets, wat het kost en hoe lang het duurt voordat ze het benodigde 
certificaat krijgen. 
Op het moment dat de taaltoets per 1 januari 2017 een verplicht document wordt bij een aanvraag registratie, dan 
verwachten wij een dat er mogelijk een piek in aanmeldingen kan komen. Zijn de opleidingsinstellingen hiervan op 
de hoogte gesteld? Daarnaast ontvangen wij graag een standaard sjabloon/ voorbeelden van hoe de certificaten 
van verschillende niveaus voor taalvaardigheid eruit gaan zien. 

Als er verder nog zaken zijn die aandacht verdienen horen we dat graag van je. 

Met vriendelijke groet, 

10 2;e 
Specialist131G 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

06 fipj 
i n vws. n I  

wWw.bigregister.n1  
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A 	INLEIDING 

1. 	Over het CIBG en het BIG-register 
Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, voert het BIG-register. Ook houdt het CIBG zich bezig met de 
erkenning van buitenlandse diploma's. 

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de 
bevoegdheid van een zorgverlener. Ook is het BIG-register bevoegd om diploma's te 
erkennen van zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland willen 
werken. Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, 
psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen kunnen zich 
registreren in het BIG-register. Het BIG-register wordt beheerd door Registers en 
Knooppunten 3 (RK3). 

De werkzaamheden die in het kader van het BIG-register worden uitgevoerd zijn 
onderverdeeld in zogenaamde hoofdproducten: 

1. Initiële inschrijving met een Nederlands diploma; 
2. Initiële inschrijving met een buitenlands diploma; 
3. Herregistratie; 
4. Registratie na doorhaling; 
5. Aantekenen van (tucht)maatregelen; 
6. Aantekenen voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen; 
7. Toekennen van een Europese Beroepskaart; 
8. Uitgifte van verklaringen. 

Dit protocol gaat in op drie van deze hoofdproducten: initiële inschrijving met een 
buitenlands diploma, herregistratie en het toekennen van een Europese 
Beroepskaart. 

Initiële inschrijving met een buitenlands diploma wordt verder onderverdeeld in drie 
deelproducten: 

a) In het buitenland opgeleide zorgverleners die in Nederland willen werken en 
onder de Automatisch Erkenning vallen (EU-richtlijn 2005/36); 

b) In het buitenland opgeleide zorgverleners die in Nederland willen werken en 
onder het Algemeen Stelsel vallen (EU-richtlijn 2005/36); 

c) In het buitenland opgeleide zorgverleners die in Nederland willen werken en 
niet onder de EU-richtlijn 2005/36 vallen. 

Dit protocol beschrijft het proces van initiële inschrijving in het BIG-register van in 
het buitenland opgeleide zorgverleners, die in Nederland willen werken en onder de 
Automatische Erkenning vallen (proces a). Proces b en c worden behandeld door 
Registers en Knooppunten 2 (RK2) en zijn om die reden niet in dit protocol 
opgenomen. 
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Buiten reikwijdte verzoek 

1.5 	Bewijs van taalvaardigheid 
Deze eis geldt vanaf 1 januari 2017 voor alle gereglementeerde beroepen ex art. 3 
Wet BIG. Indien de zorgverlener aan een Nederlandstalige beroepsopleiding is 
afgestudeerd of de zorgverlener weliswaar in een andere taal zijn beroepsopleiding 
volgde, maar voordien Nederlandstalig primair en secundair onderwijs volgde, mag 
worden verondersteld dat de zorgverlener de Nederlandse taal voldoende beheerst. 

Het niveau taalvaardigheid waaraan de zorgverlener moet voldoen is afhankelijk van 
het opleidingsniveau: 
• Academische beroepen: arts, tandarts, apotheker, gz-psycholoog en 

psychotherapeut. Deze beroepsgroepen dienen de taalvaardigheid aan te tonen 

12 Zowel land van diplomering van het basisberoep als het land van diplomering van het specialisme (indien van 
toepassing). 

13 Controleer of in eventuele andere zaken/aanvragen een geldig CCPS is toegevoegd. 
14 De theoretische mogelijkheid bestaat dat er een maatregel jegens hem als specialist geldt, terwijl hij zijn 

basisberoep nog wel mag uitoefenen. 
15 Enkele autoriteiten leveren de CCPS digitaal aan of stellen een digitaal portaal beschikbaar voor het verifiëren 

van registraties. 
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met het diploma Nederlands van de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets 
(B2+ niveau van het Europees Referentiekader). 

• HBO-beroepen: fysiotherapeut en verloskundige. Deze beroepsgroepen dienen 
minimaal een diploma op B2 niveau te bezitten. Daarmee volstaat het Certificaat 
Nederlands van CITO op B2 niveau zoals erkend voor de AKV toets, een diploma 
Nederlands als Tweede taal (NT2) op B2 niveau, of de Interuniversitaire Taaltest 
Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) op B2 niveau. 

• MBO-beroep: verpleegkunde. Hierbij geldt de minimale eis van een diploma op 
B1 niveau van het Europees Referentiekader, zoals het Certificaat Nederlands 
van CITO op B1 + niveau zoals erkend voor de AKV toets, de diploma's NT2 op 
B1 niveau, of de ITNA op B1 niveau. 

Zowel een certificaat als de combinatie van een diploma basis- en middelbaar 
onderwijs worden als bewijs van taalvaardigheid geaccepteerd. 

1.5.1 Certificaat 
Certificaat van een toetsafnemende instantie waaruit blijkt dat de zorgverlener de 
Nederlandse taal op het vereiste niveau beheerst. Dit certificaat mag niet ouder zijn 
dan twee jaar. Meer informatie met betrekken tot de opleidingsinstituten en kosten 
van het certificaat, is weergegeven in Billage 5 	Bewijs van taalvaardigheid. 

1.5.2 Diploma basis- en middelbaar onderwijs 
Een diploma van een doorlopen basisonderwijs en een diploma middelbaar 
onderwijs op HAVO- of VWO-niveau in de Nederlandse taal kan geaccepteerd 
worden als voldoende bewijsstuk, omdat verondersteld mag worden dat de 
taalbeheersing van de houder van beide diploma's lijkt op dat van een 
moedertaalspreker. 

Voor verpleegkundigen geldt hetzelfde voor de combinatie van Nederlandstalig 
basisonderwijs en een in de Nederlandse taal behaald VMBO-diploma. Met deze 
diploma's toont de zorgverlener aan dat hij/zij het Nederlands op minimaal Bi-
niveau beheerst. 

Indien de aanvrager geen diploma van de lagere school kan overleggen, dan 
volstaat als aanvulling op een diploma van middelbare school ook een verklaring 
van de aanvrager dat men in Nederland of Vlaanderen, maar dit kan eventueel ook 
in Suriname of de Nederlandse Antillen of een Nederlandse school in het buitenland 
geweest zijn, basis onderwijs volgde (met naam van de school en de periode dat 
men hier onderwijs volgde), 

Indien in eerste instantie wordt volstaan met een verklaring van de aanvrager, kan 
bij twijfel aan de afgelegde verklaring over het gevolgde lagere onderwijs in 
Nederland, aan de aanvrager gevraagd worden alsnog nadere bewijzen te 
overleggen die zijn verklaring onderbouwen. Dit kunnen oude schoolrapporten, een 
schoolrapport van het laatste jaar van het lager onderwijs of een bewijs van BRP-
inschrijving voor meer dan de helft van de lagere school tijd zijn. 

Het behaalde cijfer voor het vak Nederlands is verder irrelevant. 

1.5.3 Afgekeurde bewijsstukken 
Werkervaring is onvoldoende bewijsstuk van de beheersing van het Nederlands: er 
zijn legio bedrijven waarin Engels ofwel de voertaal is, ofwel waar men zich aanpast 
aan Engelssprekenden. 

Een verklaring van voldoende taalvaardigheid van de werkgever kan, gezien zijn 
mogelijke belangen, niet als afdoende gezien worden. 
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Het afronden van een studie in Nederland wordt niet als voldoende bewijsstuk 
geaccepteerd. Dit geldt voor zowel een gevolgde niet-Nederlandstalige opleiding in 
Nederland als een afgeronde andere studie in Nederland of Vlaanderen dan waar de 
aanvraag voor gedaan wordt. Het gaat er immers om dat de beroepsbeoefenaar kan 
aantonen dat hij binnen de context van zijn beroepsuitoefening op een voldoende 
niveau met de patiënt kan communiceren. 

Voorbeelden: 
• Dus een verpleegkundige die aan de LOI een diploma boekhouden haalde levert 

daarmee onvoldoende bewijs van beheersing van de Nederlandse taal om als 
verpleegkundige MBO ingeschreven te worden. 

• Een arts die een bachelor biologie in Nederland of Vlaanderen deed of een 
postdocorale cursus endocrinologie in het Nederlands haalde levert onvoldoende 
bewijs van beheersing van de Nederlandse taal. 

Buiten reikwijdte verzoek. Pagina's 20 tot en met 46 verwijderd 

16 Let op! Turkse onderdanen vallen niet onder het toepassingsbereik van de Richtlijn. 
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Bijlage 5 Bewijs van taalvaardigheid (Vanaf januari 2017) 

Niveau Beroep  Bewijs op grond 
van taaltoetsen 
Nederlands voor 

	  anderstali   •   en  

Kosten 
Periodiciteit 
Waar 

Bewijs van 
Nederlandstalig 
opgeleid 

WO: arts, 
tandarts, 
apotheker, 
gz-psycholoog 
en 
psychotherapeut 

HBO: 
fysiotherapeut 
en 
verloskundige 

MBO: 
verpleegkundige 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

'sj 
donderdag 8 september 2016 14:44 

FW: taaltoets EU-diplomahouders: wanneer van start? 

Weten jullie al een datum!? 
Graag antwoord retour aan KNMT met mij in Cc please 

Met vriendelijke groet, 

g:igé 
Afdelingshoofd 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 

Van:10.2.e 	'@knmt.n1 [mailtoreit 	@knmt.nl] 
Verzonden: donderdag 1 september 2016 16:44 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: taaltoets EU-diplomahouders: wanneer van start? 

Dag 10.2.e 

Wij spraken elkaar een aantal maanden geleden over de implementatie van de EU-richtlijn die taalvaardigheid 
(niveau B2 +) als voorwaarde voor BIG-registratie mogelijk maakt. Wij krijgen inmiddels de nodige vragen over 
wanneer het BIG-register naast de bekende documenten ook om bewijsvoering taalvaardigheid gaat vragen. Jij 
meldde eerder dat je hoopte dat jullie in oktober hiermee van start zouden gaan. Is er al iets meer bekend? 

Hoor graag van je! 

Hartelijke groet, 
lo2.1 

Met vriendelijke groet, 

10r. , 	— 
senior beleidsadviseur KCK 
(werkzaam van maandag t/m donderdag) 

Afdeling Kennis, Communicatie, Kwaliteit 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 
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Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein 
T 030 
M 06 - 
F 030 - 
E 	@knmt.n1  
www.knmt.nl- www.allesoverhetgebit.n1 

OIO 
Bereid uw praktijk voor op 2017: kom 10 december naar het congres Praktijk Anno Nu - zie www.praktijkannonu.n1 

Disclaimer: De informatie verzonden in of met dit e-mail bericht is 
uitsluitend voor u bestemd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van de KNMT is niet 
toegestaan. In geen geval is de KNMT aansprakelijk voor enige schade, van 
welke aard dan ook, welke het directe of indirecte gevolg is van 
handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met 
dit e-mail bericht verstuurde informatie. De KNMT gebruikt externe e-mail 
niet voor het aangaan van verplichtingen. 
*************************************************************** 

Vragen over mondgezondheid, tandheelkundige vergoedingen en verzekeringen of de tandartspraktijk? 
Kijk op http://www.allesoverhetqebit.n1  voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over mondgezondheid. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

donderdag 8 september 2016 16:07 

FW: Taaltoets 

Doc. 116 

Ook nog iets om over na te denken? 
1 O.2.é zou nog navragen of een PRC voldoende bewijs is voor taalvaardigheid aan te tonen (waarschijnlijk niet). 

G r 10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 8 september 2016 12:43 
Aan:10.2.e 
Onderwerp: Taaltoets 

Hoi 10.2.e1 , 

Naar aanleiding van het lezen van je mail en bijvoegsel m.b.t. taaltoets komt een vraag in me op. Betekend hetgeen 
omschreven is in lid 9.b i.c.m. lid 10 dat iedere inschrijving in het BIG-register met een diploma ouder dan 2 jaar een 
recent bewijs van taalvaardigheid moet inleveren? Dan krijgen we dus te maken bij initiële registratie met diploma's 
ouder dan 2 jaar (Taaltoets) en diploma's ouder dan 5 jaar (taaltoets en PRC)? 

Groetjes, 
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Lowe 
Van: 	 @fed.knmg.nl> 
Verzonden: 	 vrijdag 16 september 2016 14:57 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Periodiek overleg 1-loket + Lunch 

Dag 
Fijn dat je de agenda voor het Periodiek overleg 1-loket hebt verzorgd. 
Ik was een beetje traag met het inbrengen van agendapunten, de KNMG is zeer benieuwd naar 
het bewijs van taalvaardigheid dus mooi dat dat op de agenda prijkt. De doorlooptijden zullen 
we graag voor de volgende keer agenderen. 

Met vriendelijke groet, 

Medewerker specialistenregistratie 
T 030 - 
Aanwezig: ma, di, wo, do, vrij 

ReGiSTRATIECOMMISSiE 
GENEESKUNDIG 
SPECIALISTEN 
kn 

Artsenfederatie KNMG 
www.knma.n1 I www.medischcontact.nl  www.artsinspe.n1 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van : aggLe"W41-4 [mailto:~0minvws.nl]  
Verzonden: vrijdag 16 september 2016 8:24 
Aan '276 7'7  

@v e n v n .n1'; 10.2.e :@knmp.nr; 10.2.e 

CC: 	 mail_ore_buitenland 
Onderwerp: Periodiek overleg 1-loket + Lunch 
Tijd: dinsdag 20 september 2016 10:30-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Golden Tulip Den Bosch 

Tijd: dinsdag 20 september 2016 10:30-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Golden Tulip Den Bosch 

Opmerking: in de GMT-offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de zomertijd. 

Beste allen, 

Hierbij de agendapunten voor het aankomende overleg. 
Indien er nog aanvullingen zijn hoor ik het graag. 
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Gr 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresséerde bent of dit bericht.abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
« Bestand: Overleg 1-loket 20 september (agendapunten).docx » 
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10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

vrijdag 7 oktober 2016 13:57 
10.2.e 
102e 
RE: advies Raad van State Registratiebesluit BIG taalcontrole + follow up 

Hoi k], 

Zie aanpassingen in gele high light. 

Groet, 

Van:10:n~ 
Verzonden: maandag 12 september 2016 14:35 
Aan: 	 -'1ffir 
Onderwerp: RE: advies Raad van State Registratiebesluit BIG taalcontrole + follow up 

Dag dames, 

Vanmorgen onderstaande mail van10.2.e 	ontvangen. Zouden jullie voor de 3e  kwartaalrapportage 
onderstaande tekst willen updaten? 

• Bewijs van taalvaardigheid 

Ql: 

Inmiddels zijn de eisen aan het bewijs van taalvaardigheid nader uitgewerkt en 
neergelegd in de conceptwijziging van het Registratiebesluit BIG en in de Algemene 
wet EU-beroepskwalificatie en de Wet BIG. 

De invoering van het bewijs van taalvaardigheid (bij een aanvraag met een buitenlands diploma) is van 
Q4 (oktober 2016) naar Q1 (januari 2017) verschoven. Dit betekent dat in Q4 met de voorbereidingen, 
zoals het aanpassen van de website en aanvraagformulier/toelichting, wordt gestart. 

Q2: 

In Q4 wordt met de voorbereidingen, zoals het aanpassen van de website en 
aanvraagformulier/toelichting, gestart. In de volgende rapportage wordt de opdrachtgever over de 
voorbereidingen geïnformeerd. 

Q3: Update nog nvt 

Met vriendelijke groet, 

Vg7~M 
Adviseur 
Specialist Donorregistratie 

Registers en Knooppunten 3 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 
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T070 100,  
M 06 -'(les. ,_ 

©minvws.n1 
www.cibq.n1 

Van: 
Verzonden: vrijdag 9 september 2016 11:16 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: advies Raad van State Registratiebesluit BIG taalcontrole + follow up 

Met vriendelijke groeten, 

Registers en Knooppunten 
Afdelingshoofd 

	Original Message 	 
From:i 
Sent: Friday, September 09, 2016 10:52 AM W. Europe Standard Time 
To: 10.2.e 	 ;;102.e 	 ;);'10.2.e 
Cc: 10 2.e 
Subject: advies Raad van State Registratiebesluit BIG taalcontrole + follow up 

Beste allen 

Het advies van de Raad van State over de wijziging van het Registratiebesluit BIG (taalcontrole/waarmerken) is 
positief. De RvS heeft 'n paar kleine redactionele opmerkingen. 
Goed nieuws, het wetgevingsproces kan nu de komende weken worden afgerond. De inwerkingtreding van de 
taalcontrole is 1 januari 2017. Dat betekent dat een ieder pas na die datum voor BIG-registratie een bewijsmiddel 
moet overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de NL taal voldoende beheerst. 

De vaststelling van het besluit (Nader rapport/ ondertekening Koning/ publicatie Staatsblad) kan medio oktober 
afgerond zijn. Vanaf het moment van vaststelling (ondertekening Koning) kan CIBG de voorlichting over de 
taalcontrole op de website zetten. 
De komende week zal WJZ het nader rapport opstellen en samen met MEVA het besluit op redactionele punten 
aanpassen. MEVA ('- .027,M) is al in gesprek met CIBGLqiii-7.Lk-:.,, 	) over de publieksvoorlichting over de 
taalcontrole. 

Voor wat betreft de voorstellen van CIBG om een aantal onderwerpen nog mee te nemen in de tekst en toelichting 
van het besluit verwijs ik naar de reactie van MEVA/WJZ hierna in rood. 
Sommige punten zouden tot inhoudelijke wijzigingen van het Besluit kunnen leiden. Om na advies van Raad van 
State het Besluit inhoudelijk aan te passen is juridisch niet fraai. Was fijn geweest als deze punten waren 
meegenomen in de uitvoeringstoets door het CIBG in mei . 

PS 	begreep dat jij de ie  twee punten (VvV en geldigheidsduur bewijsmiddel taaltoets/ AKV ) hebt 
aangedragen. Graag volgende week mondeling contact om deze mondeling door te nemen. 

Vr. groet 
t 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

vrijdag afwezig 

Van: 
Verzonden: woensdag 31 augustus 2016 15:46 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: wijziging registratiebesluit BIG 

D 

In de mail hieronder heeft het CIBG een punt aangedragen met betrekking tot bijgevoegde wijziging van het 
registratiebesluit BIG. 

1. Taalvereiste bij registratie op grond van een verklaring van vakbekwaamheid In de nota van toelichting (p. 2) is 
het volgende vermeld: 

"De toetsing van de beheersing van de Nederlandse taal van gediplomeerden in het bezit van een getuigschrift van buiten de 
EER heeft veelal al plaats gevonden als onderdeel van de kennis- en vaardighedentoets bij de afgifte van een verklaring van 
vakbekwaamheid, voorafgaand aan de BIG registratie (artikel 3a Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid). In dat 
geval hoeft betrokkene bij inschrijving in het BIG register niet nogmaals te bewijzen de Nederlandse taal voldoende te 
beheersen, aangezien dit blijkt uit de verklaring van vakbekwaamheid die bij de inschrijving in het BIG register wordt 
overgelegd." 

Uit deze passage blijkt dat het de bedoeling is dat een betrokkene die een aanvraag tot registratie doet op grond van 
een verklaring van vakbekwaamheid door middel van die verklaring van vakbekwaamheid kan aantonen dat hij de 
Nederlandse taal voldoende beheerst. De verklaring van vakbekwaamheid is evenwel niet als bewijsmiddel in artikel 
2, negende lid, van het Registratiebesluit BIG opgenomen. Het CIBG acht dit wel wenselijk. De passage in de nota 
van toelichting lijkt in dit verband niet toereikend. 

Verder is in de nota van toelichting (p. 6) het volgende vermeld: 
"De bewijsstukken van taalvaardigheid, vermeld in het negende lid, onderdeel c en d, hebben een geldigheidsduur van twee 
jaar, terug te rekenen vanaf het moment van de eerste aanvrage van BIG registratie. Hierbij is aangesloten bij de duur van 
geldigheid van de certificaten van de toetsen ten behoeve van de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid van 
gediplomeerden van buiten de EER." 

Het CIBG acht het wenselijk dat de tweede zin van deze passage uit de nota van toelichting wordt verwijderd. In de 
betreffende reglementen met betrekking tot de AKV-toets is niet vermeld dat het certificaat van (een deeltoets van 
een) AKV-toets twee jaar geldig is. Wel hanteert de CBGV deze twee jaar als uitgangspunt bij de beantwoording van 
de vraag of betrokkene opnieuw een AKV-toets moet afleggen bij het indienen van een nieuwe aanvraag, maar dit is 
geen hard criterium. Indien deze passage wordt gehandhaafd lijkt dat tegenstrijdig met de hiervoor vermelde 
passage, waarin, kort gezegd, is vermeld dat uit overlegging van de verklaring van vakbekwaamheid blijkt dat een 
aanvrager de Nederlandse taal voldoende beheerst. De mogelijkheid bestaat dat bij de aanvraag tot registratie de 
AKV-toets reeds langer dan twee jaar geleden is afgelegd, omdat na de AKV-toets een beroepsinhoudelijke toets kan 
volgen. Bij het afleggen van deze toets wordt betrokkene ook (indirect) op zijn Nederlandse taalvaardigheid 
getoetst. Om deze reden acht het CIBG het ook niet wenselijk dat het certificaat van de AKV-toets in het kader van 
de aanvraag van de verklaring van vakbekwaamheid, met een geldigheid van twee jaar, als bewijsmiddel wordt 
opgenomen. 
M EVA/WJZ 

• Opname van verklaring van vakbekwaamheid als afzonderlijk bewijsmiddel voor taalvaardigheid in het 
negende lid van artikel 2 is ons inziens niet nodig. Dit bewijsmiddel is al in artikel 2, eerste lid, onder b, 
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opgenomen. In de toelichting is duidelijk vermeld dat voor bezitters van een VvV de taalvaardigheid blijkt 
uit de reeds overgelegde VvV. 	, graag contact hierover volgende week 

• Schrappen van de zin 'Hierbij is aangesloten bij de duur van geldigheid van de certificaten van de toetsen 
ten behoeve van de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid van gediplomeerden van buiten de 
EER." 
CIBG heeft bij de uitvoeringstoets en in eerder overleg aangegeven dat voor de duur van geldigheid van 
bewijs van voltooiing van de taaltoets een parallel getrokken kan worden met de geldigheid van 2 jaar 
van het bewijs van afronding van de AKV toets. 	graag contact hierover volgende week  

2. Bewijsmiddel voldoende beheersing Nederlandse taal verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten.  
Artikel 2, negende lid, aanhef en onder d, van het Registratiebesluit BIG is algemeen geformuleerd. Hierin is niet 
vermeld welke instantie bevoegd is de AKV-toets bij artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en 
gezondheidszorgpsychologen af te nemen. Dit lijkt voor de verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten 
anders te zijn. De CBGV vraagt zich af of op deze manier ook certificaten van instanties als CITO en ITNA kunnen 
worden geaccepteerd. Het lijkt wenselijk artikel 2, negende lid, aanhef en onder c, overeenkomstig onderdeel d 
ruimer te formuleren, aldus de CBGV. 

M EVA/WJZ 
In het negende lid van artikel 2 worden geen instanties vermeld die de taaltoetsen afnemen, alleen niveaus. Wij 
begrijpen dit punt niet. 	, graag contact hierover volgende week 

3. Waarmerken bewijsmiddelen voldoende beheersing Nederlandse taal  
In artikel 2, elfde lid, is vermeld dat een kopie van de bewijsmiddelen in het negende lid kan worden overgelegd. Is 
het een bewuste keuze dat deze niet gewaarmerkt hoeft te zijn? Waarom deze discrepantie met het getuigschrift en 
de CCPS? Dit is volgens het CIBG niet wenselijk. 
MEVA/WJZ 
Ja, hiervoor is bewust gekozen. De bewijsmiddelen voor taalcontrole in het negende lid van art. 2 zijn 
documenten afgegeven door Nederlandse instanties waarvan de echtheid makkelijk kan worden achterhaald door 
verificatie bij d NL instelling die het bewijsmiddel afgegeven heeft. Een gewaarmerkte kopie is niet nodig en 
evenmin wenselijk i.v.m. terugdringen van de regeldruk. 

Het CIBG hoort graag of de wijziging van het Registratiebesluit BIG op deze vier punten al dan niet wordt aangepast. 

Groet, 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 11 oktober 2016 15:07 
Aan: 
Onderwerp: 	 bewijs van taalvaardigheid 

Handige sites... NT2 

https://www.hetcyte.nl/item/staatsexamens  nederlands als  

http://www.cito.nl/onderwiis/volwassen°/020educatie/alfabetisering 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - rig-2 
M 06 - 11:12 LgaiF 	invws.n1 
www.bigregister.n1  
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: https://www.bibreoister.nl/nieuwsbrief/default.aspx  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 



BIG-register 

Bezoekadres 
Hoftoren - Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 

T 070 340 54 87 

Postadres 
Postbus 16114 
2500 BC Den Haag 

verslag 
www.cibg.n1 
info@cibg.nl  

Inlichtingen bij 

BIG Specialist 

Doc. 121 

CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Betreft 	 Bijeenkomst CIBG - Beroepsverenigingen Fffk @minvws.nl 
Vergaderdatum en tijd 	11 oktober 2016, 11:15 - 13:15 uur 
Vergaderplaats 	 Hoftoren - Den Haag 	 Bijlage(n) 
Aanwezig 	 Factsheet 

101.2 (afdelingshoofd van het BIG-register) opent de bijeenkomst. Er 
zijn geen opmerkingen of vragen naar aanleiding van het vorige verlag van de 
bijeenkomst eerder dit jaar in mei. 

Buiten reikwijdte verzoek. agina 2 verwijderd 

Pagina 1 van 4 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Bewijs van taalvaardigheid 
Vanaf 1 januari 2017 wordt het verplicht om bij een registratie in het BIG-register 
een bewijs van taalvaardigheid aan te leveren. Indien de opleiding voor het 
desbetreffende artikel 3-beroep in de Nederlandse taal is gevolgd, dan is dit 
voldoende bewijs dat de zorgverlener de Nederlandse taal beheerst. Bij een 
aanvraag voor herregistratie of registratie na doorhaling is het bewijs van 
taalvaardigheid géén vereist document. Nagegaan wordt of er in Nederland 
opleidingen zijn voor toegang tot BIG-beroepen die overwegend in het Engels 
gegeven worden. In november zal het CIBG starten met de communicatie rondom 
het bewijs van taalvaardigheid (de wijziging van het registratiebesluit moet eerst 
in het Staatsblad gepubliceerd zijn na ondertekening door de Koning). De 
scholingsinstellingen worden ook betrokken bij de communicatie rondom het 
bewijs van taalvaardigheid. 

Datum 
21 oktober 2016 

Pagina 3 van 4 
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Buiten reikwijdte verzoek 
Datum 
21 oktober 2016 

Pagina 4 van 4 



Doc. 122 

Overleg bewijs van taalvaardigheid 11 oktober 2016 

1 januari 2017 wordt de officiële ingangsdatum voor het bewijs van taalvaardigheid. Vanaf dat 
moment moet bij de eérste aanvraag voor registratie aangetoond worden dat men voldoende de 
Nederlands taal beheerst. Bij een aanvraag herregistratie en registratie na doorhaling is een bewijs 
van taalvaardigheid geen verplicht bewijsstuk. 

De verwachting is dat in november de wetswijziging wordt gepubliceerd in dc 	Staatscourant.het 
Staatsblad.  Pas daarna, naar verwachting half november, kunnen 	we starten met de 
communicatiekan de publieksinformatie openbaar gemaakt worden. De voorbereidingen voor de  
publieksinformatie kunnen al eerder in gang gezet worden door het CIBG.. 	maakt een 
plan van aanpak voor de communicatie op een A3'tje. 

De aanbestedingsprocedure voor het aanbieden van de taaltoets is gesloten en beoordeeld. Voor 
de academische beroepen is Babel uitgekozen. Voor de MBO en HBO beroepen voldeed geen enkele 
instantie aan de gestelde eisen dus wordt geen specifieke instelling aangewezen. Dit betekent dat 
elke gecertificeerde instelling de taaltoets mag aanbieden. Op de website willen we wel graag 
voorbeelden aangeven van instellingen die het bewijs van taalvaardigheid mogen afgeven. Dit zijn 
wellicht al handige links die gebruikt kunnen worden: 

https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens  nederlands als 

http://www.cito.nl/onderwijs/volwassen°/020educatie/alfabetisering 

Het volgende kan gebruikt worden als informatie op de website: 
• Arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut: een certificaat 

Medisch Nederlands dat is behaald bij instituut Babel talen in Utrecht. 
• Fysiotherapeut en verloskundige: 

- Certificaat Nederlands op B2 niveau van CITO (Arnhem). 
- Diploma Nederlands als Tweede Taal op B2-niveau 
- Diploma Interuniversitaire taaltoets Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) op B2-niveau. 

• Verpleegkundigen: 
- Certificaat Nederlands op B1 niveau van CITO (Arnhem). 
- Diploma Nederlands als Tweede Taal op Bi-niveau 
- Diploma Interuniversitaire taaltoets Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) op B1-niveau. 

Er moet goede woordvoering komen voor KCC. Zij moeten duidelijk kunnen uitleggen waarom het 
bewijs van taalvaardigheid is ingevoerd en overige vragen hierover kunnen beantwoorden. Bij team 
BTL wordt nagevraagd welke bureaus vaak ingeschakeld worden om zorgverleners te helpen bij de 
aanvraag (we zien dat zij vaak als gemachtigde de aanvraag voor de zorgverlener afhandelen). 
Deze instellingen/bureaus kunnen we dan ook van informatie voorzien mbt bewijs van 
taalvaardigheid. 

19:20- 1 heeft bij OCW navraag gedaan over de opleidingen die in Nederland niet in het Nederlands 
worden aangeboden. Voor de reguliere opleidingen in de gezondheidszorg worden de examens 
overwegend in het Nederlands afgenomen. De vraag is of DUO zicht heeft op de opleidingen die 
volledig in het Engels worden aangeboden (opleiding inclusief examinering). Bij Nederlandse 
diploma's moet bij twijfel bij de individuele instelling geverifieerd worden of de opleiding in 
overwegende mate in het Nederlands is gegeven. 

Als bewijs van voldoende beheersing van de Nederlandse taal geldt: 

• diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige 
onderwijsinstelling; 
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• een diploma van een voltooide Nederlandstalige opleiding van het beroep waarvoor 
inschrijving aangevraagd wordt; 

• een certificaat voor een examen Nederlandse taal op het niveau: 
o B1 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het 

register van verpleegkundigen; 
o B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het 

register van fysiotherapeuten en verloskundigen; 
• een certificaat voor het onderdeel Nederlandse taal (met specifieke beheersing van 

medisch interactief Nederlands) van de algemene kennis- en vaardighedentoets voor 
inschrijving in het register van artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en 
gezondheidszorgpsychologen 

• de verklaring van Onze Minister, bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b, van de wet. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

[F°12'tW. 4!Xisa#4,45 
woensdag 12 oktober 2016 08:53 

RE: Vraagje - FW: Wijziging BIG 

Doc. 123 

Hoi 'OLM, 

Belangrijkste wijzigingen: 
1. Levering van bewijs van taalvaardigheid raakt Vektis niet) 
2. Invoer Europese Beroepskaart (EBK) voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten en apothekers. 

Met EBK kunnen zorgverleners voor een periode van max 18 maanden met één keer een verlenging van een 
jaar zonder BIG- registratie in Nederland werkzaam zijn. 

Hoe raakt dit eventueel Vektis / AGB code? 
Een aantal zorgverleners met zal een dienstbetrekking aangaan. Zij zullen tijdelijk of voor korte tijd zonder 
BIG-registratie werken. Vraag is dan of deze groep zorgverleners zelfstandig moeten kunnen declareren. 

: zijn hierop nog verdere aanvullingen? 

Groet, MI§ 

Sent with Good (www.good.com) 

	Original Message 	 
Frmn:MEIMMIM 
Sent: Tuesday, October 11, 2016 06:37 PM W. Europe Standard Time 
To: 	mams 
Subject: Vraagje - FW: Wijziging BIG 

Hoi, 

Ik kreeg onderstaande vraag in het kader van LRZa. Weten jullie iets van eventuele nieuwe 
EU-regelgeving voor BIG ? 

12"i2M 

Van: 
Verzonden: dinsdag 11 oktober 2016 13:44 
Aan:  	 
Onderwerp: FW: Wijziging BIG 

Kan jij hier iets mee? 
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Met vriendelijke groet, 

Specialist Functioneel beheer / Data-analist 

Informatievoorziening 
Agentschap CIBG 
Hoftoren - Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 1 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T 06 e 
;LO 	(ffim in vw s nl 
htto://www.cibg.n1  

'Innoveer door data, niet door meningen' 

Van: 10.2.e MIE 
Verzonden: dinsdag 11 oktober 2016 13:40 
Aan: 10.2.e IIMEM 
Onderwerp: FW: Wijziging BIG 

From: Referentie Producten 
Sent: Tuesday, October 11, 2016 1:39:07 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna 
To: Dienstpostbus LRZA 
Subject: Wijziging BIG 

Beste beheerders, 

We hebben begrepen dat er Europese regelgeving is waardoor er een wijziging komt in het BIG register. Is dit de 
wijziging die ook in het gebruikersoverleg van 6 september is besproken, of is dit een andere wijziging? 
Om de impact voor het AGB te kunnen bepalen, zouden we graag willen weten wat deze wijziging inhoudt. 

Met vriendelijke groet, 

10;2.e~ 
Productbeheerder 

T +31(0)30 8008 300 (algemeen) 
T +31(0)30 Ma 
F +31(0)30 ir aS,1 
E to . r avektis. nl   
1 www.vektis.nl  

Vektis cv 
Sparrenheuvel 18 
3708 JE Zeist 
Postbus 703 
3700 AS Zeist 

KvK Utrecht 30230118 

(niet aanwezig op woensdag) 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
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Aan de Koning 
Kenmerk 
1031394-153127-WJZ 

Den Haag 

1 4 OKT. 2016 

Nader rapport inzake het ontwerp van een 
algemene maatregel van bestuur, houdende 
wijziging van het Registratiebesluit BIG en 
enkele andere besluiten in verband met 
wijziging van Europese regelgeving betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 14 juli 2016, no. 
2016001301, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van 
State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel 
van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 31 
augustus 2016, no. W13.16.0197/III, bied ik U hierbij aan. 

Het ontwerpbesluit gaf de Afdeling geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke 
opmerkingen. De redactionele opmerkingen zijn verwerkt. 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om nog een beperkt aantal wijzigingen 
van ondergeschikt belang ter verduidelijking van de praktijk aan het 
ontwerpbesluit toe te voegen. Het betreft onder andere een wijziging van artikel 7 
van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid, betreffende het 
aanleveren van bescheiden bij de aanvraag om een verklaring van 
vakbekwaamheid. De wijziging houdt in dat een kopie van elk geldig 
identiteitsbewijs aangeleverd kan worden ter controle van de persoonsgegevens. 
Naast een kopie van een paspoort voldoet dus bijvoorbeeld ook een kopie van een 
identiteitskaart. Daarnaast is aan artikel 2 van het Registratiebesluit BIG als 
bewijsmiddel voor het aantonen van voldoende beheersing van de Nederlandse 
taal de verklaring van vakbekwaamheid toegevoegd. Houders van een dergelijke 
verklaring hebben een algemene kennis- en vaardigheden toets afgelegd met een 
onderdeel Nederlandse taal. Uit het verkrijgen van deze verklaring blijkt dat zij de 
Nederlandse taal voldoende beheersen. 
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Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van 
toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te 
besluiten. 

De Minister van Volksgezondheid, 
.Aƒ,=17iin in n Rn  

10.2. 
tikt. 	chippers 

2 



Raad vanstate 
Doc1-124 

de 

No.W13.16.0197/III 	 's-Gravenhage, 31 augustus 2016 

Bij Kabinetsmissive van 14 juli 2016, no.2016001301, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het 
ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG en enkele andere 
besluiten in verband met wijziging van Europese regelgeving betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties, met nota van toelichting. 

Het ontwerpbesluit geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage. 

De Afdeling geeft U in overweging dienovereenkomstig te besluiten. 

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, is de 
Afdeling van oordeel dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven. 

De vice-president van de Raad van State, 

10.2.e 
1111.1.10m. 

AAN DE KONING 
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Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 
State betreffende no.W13.16.0197/III 

- In de aanhef ook verwijzen naar de artikelen 36a, 41, vijfde lid, en 45, 
derde lid, van de Wet BIG. 

- In artikel I, na "gediplomeerden" invoegen: volksgezondheid. 
- In het ontwerpbesluit ook rekening houden met de mogelijkheid te voorzien 

in een tijdelijk register voor de zogenoemde experimenteerberoepen, zoals 
voorgesteld in het bij de Raad van State aanhangig gemaakte voorstel van 
wet houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in 
de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid 
voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en 
verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het 
instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen 
(W13.16.0199/III). 
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WIJ  y  rILLEM 	LEXANDER, 
BIJ DE GRATIE GODS, 
KONING DER NEDERLANDEN, 
PRINS VAN ORANJE-NASSAU, 

ENZ. ENZ. ENZ. 

Besluit van 

houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG en enkele andere besluiten in verband 
met wijziging van Europese regelgeving betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties 

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 11 juli 
2016, kenmerk 990408-153127-W3Z; 

Gelet op artikel 5, tweede en vierde lid, 36a, 41, vijfde lid, 42, eerste lid, onder a, en 45, 
derde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 augustus 2016, 
no. W13.16.0197/III); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
van 	

1 4 OKT. 2016 	, kenmerk 1031394-153127-WJZ); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I 

Het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid wordt als volgt gewijzigd: 

A 
In artikel 4 wordt 
"Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties" telkens vervangen door: Algemene 
wet erkenning EU-beroepskwalificaties. 

B 
Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel b wordt "het paspoort" vervangen door: een geldig 
identiteitsbewijs. 

2. In onderdeel d wordt "het programma van de opleiding tot het betreffende 
beroep, onderverdeeld in theorie- en praktijkvakken" vervangen door: het op 
naam gestelde programma van de opleiding tot het betreffende beroep, 
onderverdeeld in theorie- en praktijkvakken, met een omschrijving van die 
vakken. 

1 
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3. De onderdelen e en g vervallen, onder verlettering van de onderdelen f en h tot 
e en f. 

Artikel II 

Artikel 2 van het Registratiebesluit BIG wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "dan wel de verklaring van 
Onze Minister, bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b of c," vervangen door: 
de erkenning, bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder c, dan wel de verklaring 
van Onze Minister, bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b. 

1 In het eerste lid, onderdeel d, sub 2 en sub 3, wordt "Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties" telkens vervangen door: Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties. 

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid, onderdeel d, door 
een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

e. een bewijs van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. 

4. In het vierde lid wordt de zinsnede "Van een verklaring als bedoeld in dat lid" 
vervangen door: Van een verklaring of erkenning als bedoeld in het eerste lid. 

5. In het vierde en vijfde lid wordt de zinsnede "of door een in Nederland 
gevestigde notaris" vervangen door: of door de daartoe bevoegde autoriteit in 
een lidstaat van de Europese Unie of andere staat die partij is bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. 

6. Er worden drie leden toegevoegd, luidende: 
9. Als bewijs van voldoende beheersing van de Nederlandse taal, als bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel e, geldt: 
a. diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige 
onderwijsinstelling; 
b. een diploma van een voltooide Nederlandstalige opleiding van het beroep 
waarvoor inschrijving aangevraagd wordt; 
c. een certificaat voor een examen Nederlandse taal op het niveau: 
- B1 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in 
het register van verpleegkundigen; 
- B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in 
het register van fysiotherapeuten en verloskundigen; 
d. een certificaat voor het onderdeel Nederlandse taal (met specifieke 
beheersing van medisch interactief Nederlands) van de algemene kennis- en 
vaardighedentoets voor inschrijving in het register van artsen, tandartsen, 
apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen; 
e. de verklaring van Onze Minister, bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b, van 
de wet. 
10. De bewijsstukken, bedoeld in het negende lid, onder c, d en e zijn op het 
moment van indiening van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, niet ouder dan 
twee jaar. 
11. Van de bewijsmiddelen, bedoeld in het negende lid, kan een door de 
instelling die het document heeft afgegeven gewaarmerkte kopie worden 
overgelegd. 
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Artikel III 

In artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid 
klinisch technoloog wordt "Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties" vervangen 
door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. 

Artikel IV 

In artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid 
physician assistant wordt "Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties" vervangen 
door: Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. 

Artikel V 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

De Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

3 
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Nota van toelichting 

ALGEMEEN 

Achtergrond van het besluit 
Op grond van het herziene artikel 53 van de Europese Richtlijn Erkenning 
Beroepskwalificaties)  (verder: Richtlijn 2005/36/EG) kunnen lidstaten vanaf 2013 uit 
overwegingen van patiëntveiligheid migranten toetsen op voldoende beheersing van de 
taal voorafgaand aan de toelating tot een beroep. Dit artikel is geïmplementeerd in artikel 
31 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties2, bepalende, dat de minister 
bevoegd is om de taalkennis te controleren bij beroepen met implicaties voor de 
patiëntveiligheid, voor zover deze toets evenredig is aan de uit te oefenen 
beroepswerkzaamheden. 
Voor de beroepen in de gezondheidszorg is hiertoe in artikel 6 van de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg (verder: Wet BIG) sinds januari 2016 vastgelegd dat 
inschrijving in één van de registers, als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG, geweigerd 
wordt indien de aanvrager de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om zijn beroep in 
Nederland uit te kunnen oefenen. Bij de onderhavige wijziging van het Registratiebesluit 
BIG zijn op grond van artikel 5, vierde lid, van de Wet BIG de niveaus en de te overleggen 
bewijsstukken voor de controle op beheersing van de Nederlandse taal per beroepsgroep 
nader uitgewerkt. Daarnaast is in het onderhavige besluit de regelgeving inzake het 
waarmerken van een kopie van een getuigschrift in overeenstemming gebracht met de 
Richtlijn 2005/36/EG en zijn een aantal technische wijzigingen meegenomen. 

Noodzaak beheersing Nederlandse taal in de individuele gezondheidszorg 
Uit rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gebleken dat slechte 
communicatie in de zorg, onder andere veroorzaakt door onvoldoende beheersing van de 
Nederlandse taal, tot een verhoogd risico voor de patiëntveiligheid leidt. Het geeft 
aanleiding tot meer medische toetsing en invasiever ingrijpen. Goede kennis van de 
Nederlandse taal is niet alleen noodzakelijk voor contact met patiënten, maar het is ook 
essentieel voor contact met andere beroepsbeoefenaren bij overdracht van de 
behandeling of bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Zo heeft de IGZ aangegeven in 
de praktijk bij buitenlandse tandartsen uit de Europese Economische Ruimte (EER), 
onvoldoende kennis van de Nederlandse taal tegen te komen. In 2015 heeft de IGZ 
bijvoorbeeld een aanwijzing opgelegd in de mondzorg waarbij de beheersing van de 
Nederlandse taal een belangrijk aspect was van de noodzakelijke verbetermaatregelen. 
Gediplomeerden van buiten de EER worden al voorafgaand aan BIG-registratie op kennis 
van de Nederlandse taal getoetst bij het afleggen van de algemene kennis en 
vaardighedentoets. 
Voor beroepsbeoefenaren van binnen de EER was tot nu toe de lijn dat de benodigde 
kennis van de Nederlandse taal door de contracterende instellingen, werkgevers of door 
de patiënten zelf werd beoordeeld. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal bleek 
hiermee echter voor deze migranten onvoldoende geborgd. Noch patiënten noch 
contracterende instellingen zijn goed in staat om de taalkennis van de beroepsbeoefenaar 
in te schatten. Voor zelfstandige zorgverleners geldt bovendien dat er geen werkgever is 
die voor aanvang van het werk de kennis van de Nederlandse taal van de migrant kan 

)Artikel 53 is herzien bij Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 
november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem interne markt, PB L 354/132 . 
2 Wet van 6 december 2007, houdende algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van 
EU- beroepskwalificaties 
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beoordelen. Controle van de taalkennis voorafgaand aan inschrijving in het BIG-register 
geeft de nodige zekerheid dat beroepsbeoefenaren de Nederlandse taal voldoende 
beheersen om hun beroep verantwoord en veilig uit te oefenen. 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk toetsen eveneens de kennis van de 
nationale taal bij registratie van medische beroepsbeoefenaren uit de EER-landen. 
Deze overwegingen zijn aanleiding geweest voor invoering van een controle van de kennis 
van de Nederlandse taal voorafgaand aan BIG-registratie van beroepsbeoefenaren 
waarvoor op grond van artikel 3 Wet BIG een registratieplicht geldt. Dat zijn op dit 
moment de beroepen arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, 
psychotherapeut, fysiotherapeut,verloskundige en verpleegkundige. 
In 2015 is aan bureau Panteia gevraagd te adviseren over de invulling van afdoende 
kennis van de Nederlandse taal bij EER gediplomeerden. In 2015 heeft het bureau Panteia 
hierover advies uitgebracht3. De aanbevelingen uit dit rapport zijn uitgewerkt in het 
onderhavige besluit. 

Reikwijdte beheersing Nederlandse taal in de individuele gezondheidszorg 
Kennis van de taal van de lidstaat waar de migrant gaat werken, kan ingevolge Richtlijn 
2005/36/EG niet verlangd warden bij de erkenning van de beroepskwalificaties. Echter, als 
bij de uitoefening van het betrokken beroep kennis van de landstaal noodzakelijk is voor 
borging van veiligheid van patiënten, kan de ontvangende lidstaat verlangen dat de 
migrant voor de uitoefening van het beroep, aantoont dat deze de landstaal voldoende 
beheerst. De controle op taal is dan ook geen onderdeel van de procedure van erkenning 
van de beroepskwalificaties van EER-migranten. Op grond van artikel 6 van de Wet BIG is 
de controle gekoppeld aan inschrijving in een van de registers van artikel 3 Wet BIG. 
De controle van de kennis van de Nederlandse taal is dan ook voor EER-migranten alleen 
van toepassing op beroepen in de individuele gezondheidszorg, waarvoor op grond van 
artikel 3 Wet BIG een registratieplicht geldt. 
Controle van de bewijsstukken van voldoende beheersing van de Nederlandse taal vindt 
uitsluitend plaats bij de eerste aanvrage voor inschrijving in het BIG-register. 
De toetsing van de beheersing van de Nederlandse taal van gediplomeerden in het bezit 
van een getuigschrift dat niet onder het toepassingsbereik van Richtlijn 205/36/EG valt, 
heeft al plaats gevonden als onderdeel van de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets bij 
de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid, voorafgaand aan de BIG-registratie 
(artikel 3a Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid). In dat geval hoeft 
betrokkene bij inschrijving in het BIG-register niet nogmaals te bewijzen de Nederlandse 
taal voldoende te beheersen, aangezien dit blijkt uit de verklaring van vakbekwaamheid 
die bij de inschrijving in het BIG-register wordt overgelegd. 
De wettelijk erkende specialisten, als bedoeld in artikel 14 Wet BIG, zijn geregistreerd in 
een van de registers van artikel 3 Wet BIG. Om die reden is het niet noodzakelijk om in 
een aanvullende taalcontrole voor inschrijving in een van de specialistenregisters te 
voorzien. De taalkennis van de wettelijk erkende specialisten is immers al geverifieerd bij 
de voorafgaande inschrijving in het BIG-register. Dit geldt ook voor de periodieke 
registratie in het BIG-register. Bij de vijfjaarlijkse herregistratie wordt alleen op relevante 
werkervaring en/ of scholing getoetst, aangezien de beheersing van de Nederlandse taal 
reeds aangetoond is bij de eerste inschrijving in het BIG-register. 

Voor de zogenaamde paramedische beroepen, als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG 
bestaan geen publieke beroepsregisters. Voor deze beroepen heeft de wetgever destijds 
volstaan met een regeling voor erkenning van de opleidingstitels. Aangezien controle op 
beheersing van de taal in de Wet BIG is gekoppeld aan inschrijving in een van de registers 

Panteia Nederlands gesproken' Toetsing op taalbeheersing bij BIG registratie van buitenlands 
gediplomeerden binnen de EER, Kamerstukken II, 2015/16, 29 282, nr. 235 
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van artikel 3 van de Wet BIG, is het voor de paramedische beroepen aan de betrokken 
beroepsorganisaties om ingeval van een risico voor de patiëntveiligheid voorafgaande 
toetsing van de talenkennis te koppelen aan inschrijving in de bestaande private 
kwaliteitsregisters voor deze beroepen. Ook hier geldt dat een voorafgaande toetsing 
evenredig moet zijn met de uit te oefenen werkzaamheden. 

Bij tijdelijke of incidentele grensoverschrijdende dienstverrichting vindt evenmin 
inschrijving in een publiek register plaats. Richtlijn 2013/55/EU maakt het echter wel 
mogelijk om bij tijdelijke of incidentele dienstverrichting een bewijs van afdoende kennis 
van een landstaal te vragen en te controleren. Dat geldt echter niet voor die beroepen die 
onder het stelsel van automatische erkenning vallen, te weten, de arts, tandarts, 
verloskundige, apotheker en de verpleegkundige. Dit zou betekenen dat ingeval van 
tijdelijke en incidentele dienstverrichting in Nederland, alleen voor uitoefening van de 
beroepen fysiotherapeut, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog - waarvan de 
diploma's niet automatisch erkend zijn - een wettelijke taaleis mogelijk zou zijn. 
Omdat bij tijdelijke en incidentele dienstverrichting de beoordeling van de kwalificaties 
van een EER-migrant meer maatwerk is, is er in dit geval voor gekozen om voor geen 
enkel beroep een wettelijke verplichting voor beheersing van de Nederlandse taal in te 
voeren. Bij tijdelijke of incidentele diensten zal de werkgever per geval en in goed overleg 
met de migrant kunnen bezien of de beheersing van de Nederlandse taal voldoende is om 
het beroep veilig en verantwoord uit te kunnen oefenen. 

Gevolgen voor de regeldruk 
Voor beroepsbeoefenaren die zich willen inschrijven in een BIG-register betekent de 
taalcontrole een verzwaring van de procedure: het aanleveren van een extra bewijsstuk 
voor BIG-registratie en het zo nodig afleggen van een toets voor het behalen van een 
bewijs van taalvaardigheid. De taaltoets is voor eigen rekening. De kosten van de toets 
bedragen voor de beroepen fysiotherapeut, verpleegkundige en verloskundige circa € 180 
en voor de beroepen arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en 
psychotherapeut circa € 450 . De toetsen voor arts, tandarts, apotheker, 
gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut worden tien keer per jaar afgenomen. De 
toetsen voor de overige beroepen kunnen wekelijks op verschillende plaatsen in 
Nederland worden afgelegd. 
Voor het afleggen van de toets is geen vooropleiding vereist. De kosten van een vrijwillig 
te volgen opleiding ter voorbereiding op het bewijs van taalvaardigheid voor de 
academische beroepen bedragen € 260 voor E-learning, € 490 voor groepsonderwijs en 
een individuele cursus bedraagt circa € 1500. De opleidingen ter voorbereiding op het 
bewijs van taalvaardigheid voor de beroepen fysiotherapeut, verpleegkundige en 
verloskundige zijn in alle prijsklassen beschikbaar en kunnen op diverse plaatsen in 
Nederlanden en in Vlaanderen worden gevolgd. 
Met een vooropleiding meegerekend, dient men voor het behalen van het bewijs van 
taalvaardigheid minimaal drie maanden uit te trekken. 
Het aantal aanvragen waarbij wegens afwezigheid van een diploma behaald aan een 
Nederlandstalige opleiding een bewijs van taalvaardigheid nodig zal zijn, is circa 800 per 
jaar. Dit aantal is gebaseerd op de aantallen uit 2013, 2014 en 2015. 
Ervan uitgaande dat een derde van het aantal anderstalige aanvragers voor BIG-
registratie de toets voor de academische beroepen (arts etc.) af zal leggen, een derde de 
toets voor de niet-academische beroepen en een derde in het bezit is van een diploma 
van een Nederlandstalige opleiding en geen kosten maakt voor een toets, komt men op 
een geschat totaalbedrag voor de toetsen per jaar uit op circa € 167.880. Dit betreft 
incidentele kosten, te weten eenmalig bij de eerste inschrijving in het BIG-register. 
De wijziging van de regelgeving omtrent het waarmerken van kopieën betekent een 
vermindering van de lasten voor de migrant. Deze kan een kopie van het getuigschrift nu 
ook laten waarmerken door de bevoegde autoriteit in het EER-land waar hij of zij verblijft. 
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Hiermee worden mogelijke reis- en verblijfskosten bespaard. Het gaat naar schatting om 
een bedrag van tussen de € 700 en € 1500 per persoon dat kan worden bespaard op reis-
en verblijfskosten, die nodig zouden zijn om een Nederlandse notaris in te schakelen. 
Ervan uitgaande dat 7O% van de 800 aanvragers een kopie van het diploma overlegt, dat 
is gewaarmerkt door een daartoe bevoegde autoriteit, komt men op een totaal bedrag aan 
besparing uit van circa € 560.000. 
Concluderend leidt het onderhavige besluit in totaal tot een vermindering van de 
eenmalige lasten van circa € 392.120. 

Gevolgen voor de arbeidsmarkt 
De instroom in het BIG-register van beroepsbeoefenaren uit de EER-landen is relatief 
bescheiden ( circa 800 per jaar). In de huidige arbeidsmarkt van de individuele 
gezondheidszorg wordt dan ook verwacht dat taalcontrole bij BIG-registratie geen 
negatieve effecten heeft op de werking van de arbeidsmarkt. Mogelijk kan het enig effect 
hebben op de instroom van tandartsen uit Zuid Europa aangezien hier vandaan de 
afgelopen jaren door de crisis relatief veel aanbod beschikbaar kwam. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 
Het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid is als volgt aangepast: 
In onderdeel A is in overeenstemming met Richtlijn 2013/55/EU in artikel 4 van dit besluit 
de citeertitel van de Algemene wet EG-beroepskwalificaties veranderd in Algemene wet 
EU-beroepskwalificaties. Daarnaast zijn in onderdeel B in artikel 7 van dit besluit de eisen 
voor de te overleggen bescheiden bij een aanvrage van een verklaring van 
vakbekwaamheid aangepast aan de praktijk. In plaats van een paspoort kan men ook een 
kopie van een ander identiteitsbewijs overleggen. Voor wat betreft het te overleggen 
programma van opleiding is toegevoegd dat dit programma op naam gesteld moet zijn 
van de aanvrager en dat de vakken van de gevolgde opleiding omschreven worden. 

Artikel II 
De wijziging in het eerste lid, onderdeel b, van het Registratiebesluit BIG betreft een 
technische aanpassing. Naast een 'verklaring' is toegevoegd: de erkenning, bedoeld in 
artikel 41, eerste lid, onder c. Het betreft hier de erkenning van een getuigschrift conform 
het zogenaamde algemeen stelsel van Richtlijn 2005/36/EG, waarbij alvorens de 
erkenning wordt afgegeven, een toetsing van de kwalificaties van de migrant plaatsvindt. 
De erkenning was ten onrechte niet expliciet genoemd in dit onderdeel. 

De in het nieuwe negende lid van artikel 2 van het Registratiebesluit BIG opgenomen 
niveaus van de beheersing van de Nederlandse taal zijn gebaseerd op het advies van 
Panteia ' Nederlands gesproken. Toetsing op taalbeheersing bij BIG-registratie van 
buitenlands gediplomeerden binnen de EER'4. In dit advies zijn de evenredigheid en 
proportionaliteit van het wenselijke niveau van de taalkennis ten opzichte van het 
betrokken beroep in aanmerking genomen. 

Kennis van de Nederlandse taal wordt bij medische beroepsbeoefenaren van buiten de 
EER veelal individueel getoetst als onderdeel van de algemene kennis- en 
vaardighedentoets. 
Op basis van het advies van Panteia is ervoor gekozen om de beheersing van de 
Nederlandse taal van gediplomeerden van binnen de EER niet individueel te toetsen. Het 
is aan de migrant om aan te tonen dat hij het Nederlands voldoende beheerst. In het 

4 Kamerstukken II, 2015/16, 29 282, nr. 235 
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nieuwe negende lid van artikel 2 van het Registratiebesluit BIG zijn de geldende 
bewijsstukken hiervoor opgenomen, te weten: 

• De diploma's van het primair én secundair onderwijs gevolgd aan een 
Nederlandstalige onderwijsinstelling. 

• Een diploma van een opleiding (bijvoorbeeld geneeskunde) gevolgd aan een 
Nederlandstalig opleidingsinstituut ter voorbereiding op het beroep waarvoor 
inschrijving in het BIG-register wordt aangevraagd. 

Het advies van Panteia geeft aan dat er voldoende bewijs van taalbeheersing mag worden 
verondersteld indien de aanvrager aan een Nederlandstalige beroepsopleiding is 
afgestudeerd. Ook voldoende is als een aanvrager weliswaar in een andere taal zijn 
beroepsopleiding volgde, maar voordien Nederlandstalig primair én secundair 
onderwijsheeft gevolgd. 

Indien de migrant geen van de hiervoor vermelde opleidingen in het Nederlands heeft 
voltooid, kan de beheersing van de Nederlandse taal aangetoond worden met een 
certificaat van een staatsexamen Nederlands. Afhankelijk van de beroepsgroep zijn de 
niveaus hiervan verschillend, te weten voor : 
Verpleegkundigen  
Het certificaat voor een examen Nederlandse taal op het niveau B1 van het 
Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het register van 
verpleegkundigen. De schaalverdeling loopt van Al als het laagste niveau tot C2 het 
hoogste niveau van 'near native speaker' met academisch uitdrukkingsniveau. B1 is het 
niveau van de zelfstandig gebruiker. 
Fysiotherapeuten en verloskundigen  
Het certificaat voor een examen Nederlandse taal op het niveau B2 van het 
Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het register van 
fysiotherapeuten en verloskundigen. Dit is het niveau van de zelfstandig gebruiker. 
Artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen  
Het certificaat voor het onderdeel Nederlandse taal op B2+ niveau (met specifieke 
beheersing van medisch interactief Nederlands) van de Algemene Kennis- en 
Vaardighedentoets, voor inschrijving in het register van artsen, tandartsen, apothekers, 
psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. 

In onderdeel e van het negende lid is verduidelijkt dat ook een verklaring van 
vakbekwaamheid als bewijs van voldoende beheersing van de Nederlandse taal kan 
gelden voor migranten in het bezit van een getuigschrift dat buiten het toepassingsbereik 
van Richtlijn 2005/36/EG valt. 
De toetsing van de beheersing van de Nederlandse taal van gediplomeerden in het bezit 
van een getuigschrift dat buiten het toepassingsbereik van Richtlijn 2005/36/EG valt, 
heeft immers al plaats gevonden als onderdeel van de Algemene Kennis- en 
Vaardighedentoets voor de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid, voorafgaand 
aan de BIG-registratie (artikel 3a Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid). 

De bewijsstukken van taalvaardigheid en de verklaring van vakbekwaamheid vermeld in 
het negende lid, respectievelijk onderdelen c, d en e, hebben een geldigheidsduur van 
twee jaar, terug te rekenen vanaf het moment van de eerste aanvrage van de BIG-
registratie. Voor deze termijn is gekozen om te voorkomen dat de opgedane kennis van de 
Nederlandse taal verouderd is bij de aanvang van de werkzaamheden als BIG- 
geregistreerde. 

In het vierde en vijfde lid van artikel 2 van het Registratiebesluit BIG worden de opties 
voor het aanleveren van gewaarmerkte kopieën van getuigschriften en documenten, 
waaruit de afwezigheid van een in het buitenland opgelegde gerechtelijke maatregel blijkt, 
in overeenstemming gebracht met de Europese regelgeving hieromtrent. Het waarmerken 
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van een kopie houdt in dat een daartoe bevoegde autoriteit formeel bevestigt dat de kopie 
overeenkomt met het origineel. In de meeste landen, zoals ook in Nederland, is de notaris 
hiervoor de bevoegde autoriteit. Afhankelijk van het land kan hiertoe ook een andere 
instantie bevoegd zijn. 

Het vierde en vijfde lid, van het Registratiebesluit BIG zijn gewijzigd in die zin dat het 
waarmerken van een kopie van een aangewezen getuigschrift, als bedoeld in artikel 41, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wet BIG en een document, als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onder c, van het Registratiebesluit BIG, in tegenstelling tot voorheen, niet meer 
uitsluitend door een in Nederland gevestigde notaris behoeft te geschieden. Het 
waarmerken kan nu ook door een bevoegde autoriteit uit één van de lidstaten van de 
Europese Unie, Zwitserland of een land binnen de EER gedaan worden. Het onderhavige 
besluit is op dit punt in overeenstemming gebracht met de ruimte die artikel 50 (2) van 
de Richtlijn 2005/36/EG biedt. Dit vergroot de mogelijkheden voor de aanvrager om deze 
documenten te laten waarmerken. 

Voor de aanvraag van een erkenning van beroepskwalificaties, als bedoeld in artikel 41, 
eerste lid, onderdeel c, van de Wet BIG, bepaalt artikel 2, tweede lid , onderdeel c, in de 
Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg, 
dat de te overleggen kopie van een getuigschrift kan worden gewaarmerkt door de 
daartoe bevoegde autoriteit in de betrokken staat van oorsprong of herkomst. In het 
onderhavige artikel is nader geregeld dat voor inschrijving in het BIG-register in dit geval 
kan worden volstaan met een gewone kopie van de erkenning, omdat het gewaarmerkte 
getuigschrift reeds bij de aanvraag van een erkenning is overhandigd. 

Artikel III en IV 
In de Tijdelijk besluiten zelfstandige bevoegdheid voor respectievelijk de klinisch 
technoloog en de physician assistant zijn overeenkomstig Richtlijn 2013/55/EU de 
citeertitels van de Algemene wet EG-beroepskwalificaties veranderd in Algemene wet EU-
beroepskwalificaties. 

Artikel V 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. 
Voor de controle van de beheersing van de Nederlandse taal voor BIG-registratie betekent 
dat, dat men vanaf die datum één van de bewijsstukken moet overleggen, waaruit blijkt 
dat men de Nederlandse taal voldoende beheerst. In de loop van november 2016 volgt op 
de website van het CIBG nadere informatie over de procedure en de toetsen voor het 
examen Nederlandse taal, als bedoeld in het nieuwe negende lid, onder c en d van het 
Registratiebesluit BIG. 

De Minister van Volksgezondheid, 
Wel/zijn en Sport, 

10.2.e 
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maandag 17 oktober 2016 15:08 

RE: Directive 2013/55/EU 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bedankt voor je snelle reactie! Hier heb ik zeker wat aan. Ik zal het verslag van de bijeenkomst naderhand 
ook met je delen. 

Gr 10.2.e 

Sent with Good (www.good.com) 

Original Message 
From:10.2.e 
Sent: Monday, October 17, 2016 02:57 PM W. Europe Standard Time 
To: 10.2.e 
Cc: 10.2.e 
Subject: RE: Directive 2013/55/EU 

Hoi 

Onderstaande informatie heb ik van MEVA doorgekregen. Het betreft 4 zaken. Voor het CIBG is daarbij vooral 2 
en 3 van belang. 2 betreft het Registratiebesluit dat nog niet is geïmplementeerd. En 3 betreft de Algemene 
maatregel van bestuur betreffende de EPC. Deze is ook nog niet geïmplementeerd. De overige twee gaan over de 
specialismen. 

- Implementatie richtlijn 2013/55/EU (inwerkingtreding + notificatie) voor de specialismen in de 
zorg. 
Besluit buitenslands gediplomeerden apotheker- specialismen is in de lijn voor instemming van VWS. 
Inwerkingtreding en notificatie kan voor medio oktober worden afgerond. 
Hiermee is de implementatie van de richtlijn voor alle besluiten van de artikel 14 Wet BIG specialismen op tijd 
klaar. Conform toezegging van de Europese Commissie zal de lopende ingebrekestelling dan worden ingetrokken. 

-Invoering/ voorlichting controle op beheersing van de Nederlandse taal voor BIG - registratie 
De Raad van State heeft positief geadviseerd over de AMvb. Het nader rapport voor vaststelling en 
inwerkingtreding van het Besluit is in de maak. Inwerkingtreding van de taalcontrole is 1 januari 2017. 
Dat betekent dat vanaf die datum een ieder een bewijs van beheersing van de NL taal voor BIG registratie moet 
overleggen. 
De voorlichting over de taalcontrole zal in november op de website van het CIBG/ BIG register worden 
gepubliceerd (instellingen die toetsen afnemen etc). 

- AMvB beroepskaart/waarschuwingsmechanisme 
Positief advies van de Raad van State. Het nader rapport voor vaststelling en inwerkingtreding van het Besluit is 
in de lijn. Inwerkingtreding van het Besluit is na publicatie in het Staatsblad (medio oktober). 

Update lijst van VWS gereglementeerde beroepen (bijlage nationaal actieplan) en EU database 
VWS neemt contact op met EZ om de lijst te actualiseren. Daarnaast zal VWS - in overleg met de 
beroepsverenigingen - de EU database gereglementeerde beroepen actualiseren voor nieuwe beroepen/ 
specialismen. In deze database zijn de opleidingen en nadere gegevens per beroep uitgewerkt. 

Ik hoor graag een terugkoppeling van jullie bijeenkomst in Madrid. Veel plezier en succes morgen. 

Ben jij hiermee voldoende geïnformeerd? 



Doc. 125 
Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 14:06 
Aan: 
Onderwerp: FW: Directive- 	2013/55/EU 
Urgentie: Hoog 

Hoi 	 

Kun jij hier nog iets meer over zeggen? Als je hier meer over weet hoor ik het graag vandaag nog (morgen en 
overmorgen zitten we in Madrid) 

Alvast bedankt 

G r 1 0.2.e 

Van: 10.2.e MOM 
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 10:50 
Aan:10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: Directive 2013/55/EU 

Hoi! 

Bij de bijeenkomst in Madrid wordt bijgevoegd document besproken. Hierin staat dat o.a. wij in Nederland nog niet 
aan de Commissie hebben meegedeeld.dat we alle aanpassingen van de richtlijn hebben overgenomen in de 
nationale wetgeving. Ik denk dat ze hiermee het bewijs van taalvaardigheid bedoelen (dat wij dat op dit moment 
nog niet als verplicht bewijsstuk stellen). Of zijn er nog andere zaken die wij niet hebben overgenomen wat wel zou 
moeten? 

We kunnen het anders ook bij het specialistenoverleg straks nog samen bespreken. 

Met vriendelijke groet, 

g.»2;2«,MIZAWY2 sr-MI 
Specialist BIG 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG I Dienst voor Registers 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

06 ti 
P J- 	@minvws.n1 
www.bigregister.n1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

maandag 17 oktober 2016 13:49 

FW: afspraken overleg CIBG MEVA WJZ 8 september 2016 
2015-06-10 Signaleringen lagere regelgeving BIG.DOCX 

Voor jullie ook interessant denk ik zo 

Met vriendelijke groet, 

Afdelingshoofd 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen 
een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op 
een later voor u passend moment. 

Van: 	 111 
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 12:31 
Aan:19- 
CC: 
Onderwerp: FW: afspraken overleg CIBG MEVA WJZ 8 september 2016 

Dag10.2.e 

Zoals eerder gemaild hebbe 5tnOla en ik vorige week een overleg gehad over de Circulaire. 
Daar is ook een aantal andere punten kort besproken die voor R&K3 van belang zijn. 

Zie de punten 3, 4 en 5. 

Toelichting punt 3: 
Het CIBG heeft deze signaleringen al op 10 juni 2015 gedaan (zie bijlage). MEVA en WJZ hebben hier nog niet op 
gereageerd. 

Toelichting punt 4: 
Zie hierover mijn eerdere mails. Er volgt een overleg tussen CIBG, MEVA en WJZ over de bewijsmiddelen van 
voldoende beheersing van de Nederlandse taal en MEVA/WJZ komen nog terug op het waarmerken. 

Toelichting punt 5: 
In dit voorstel tot wijziging van de Wet BIG wordt onder meer de automatische erkenning en registratie gesplitst. 



Van: 
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 10:53 
Aan: tD 
CC: 
Onderwerp: afspraken overleg CIBG MEVA WJZ 8 september 2016 

Doc. 126 
Groet, 

P 

Dag collega's, 

Hierbij een samenvatting van onze afspraken van ons overleg op 8 september 2016. 

1. Circulaire of beleidsregels in de zin van de Awb 
Afspraak is dat beleidsregels worden opgesteld. 

2. Wijzigingen wet- en regelgeving met betrekking tot de beleidsregels 
Afspraken zijn vermeld in: 'Signaleringen wet- en regelgeving m.b.t. actualiseren Circulaire Vakbekwaamheid 
buitenslands gediplomeerden volksgezondheid afspraken CIBG MEVA en WJZ' (bijgevoegd). 

3. Signaleringen lagere wetgeving overig 
Afspraak is dat MEVA/WJZ alsnog concreet in de lijst 'Signaleringen lagere regelgeving' van 10 juni 2015 
vermelden of en zo ja wanneer een wijziging wordt doorgevoerd (bijgevoegd). 

4. Wijziging registratiebesluit BIG 
Afspraken zijn vermeld in de mail hieronder. 

5. Status wetsvoorstel 11 mei 2016 en aanverwante lagere wetgeving 
De wet BIG wordt per 1 juli 2017 of later gewijzigd. MEVA en WJZ hebben de bijbehorende noodzakelijke 
wijzigingen van het Registratiebesluit BIG en de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's 
volksgezondheid op hun netvlies en zullen het CIBG tijdig bij de voorstellen betrekken, zodat het CIBG kan 
meedenken en de uitvoeringspraktijk tijdig op de wijzigingen kan worden aangepast. 

We hebben contact! 

Groet, 

00:4 .rrr›:-,15:1-2,f:ki-P:-"--fletzeP 
Jurist 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor registers 
Stafafdeling Juridische Zaken 
Hoftoren - Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

M 06- W- 
OU: 	 caminvws.n1  
W www.cibq.nl   
In het kader van het flexwerken werk ik ook wel eens buiten 
reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail 
van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te 
beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later 
voor u passend moment. 

Van:t 0,12 	 -"ge,.31,- 
Verzonden: woensdag 31 augustus 2016 15:46 
Aan: IDT27.- 

.i-. 5 	 I - :vis 
Onderwerp: wijziging registratiebesluit BIG 

Dag 
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In de mail hieronder heeft het CIBG een punt aangedragen met betrekking tot bijgevoegde wijziging van het 
registratiebesluit BIG. 

Na nadere bestudering heeft het CIBG nog drie punten. 

Taalvereiste bij registratie op grond van een verklaring van vakbekwaamheid 

In de nota van toelichting (p. 2) is het volgende vermeld: 

"De toetsing van de beheersing van de Nederlandse taal van gediplomeerden in het bezit van een getuigschrift van buiten de 
EER heeft veelal al plaats gevonden als onderdeel van de kennis- en vaardighedentoets bij de afgifte van een verklaring van 
vakbekwaamheid, voorafgaand aan de BIG registratie (artikel 3a Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid). In dat 
geval hoeft betrokkene bij inschrijving in het BIG register niet nogmaals te bewijzen de Nederlandse taal voldoende te 
beheersen, aangezien dit blijkt uit de verklaring van vakbekwaamheid die bij de inschrijving in het BIG register wordt 
overgelegd." 

Uit deze passage blijkt dat het de bedoeling is dat een betrokkene die een aanvraag tot registratie doet op grond van 
een verklaring van vakbekwaamheid door middel van die verklaring van vakbekwaamheid kan aantonen dat hij de 
Nederlandse taal voldoende beheerst. De verklaring van vakbekwaamheid is evenwel niet als bewijsmiddel in artikel 
2, negende lid, van het Registratiebesluit BIG opgenomen. Het CIBG acht dit wel wenselijk. De passage in de nota 
van toelichting lijkt in dit verband niet toereikend. 

Verder is in de nota van toelichting (p. 6) het volgende vermeld: 
"De bewijsstukken van taalvaardigheid, vermeld in het negende lid, onderdeel c en d, hebben een geldigheidsduur van twee 
jaar, terug te rekenen vanaf het moment van de eerste aanvrage van BIG registratie. Hierbij is aangesloten bij de duur van 
geldigheid van de certificaten van de toetsen ten behoeve van de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid van 
gediplomeerden van buiten de EER." 

Het CIBG acht het wenselijk dat de tweede zin van deze passage uit de nota van toelichting wordt verwijderd. In de 
betreffende reglementen met betrekking tot de AKV-toets is niet vermeld dat het certificaat van (een deeltoets van 
een) AKV-toets twee jaar geldig is. Wel hanteert de CBGV deze twee jaar als uitgangspunt bij de beantwoording van 
de vraag of betrokkene opnieuw een AKV-toets moet afleggen bij het indienen van een nieuwe aanvraag, maar dit is 
geen hard criterium. Indien deze passage wordt gehandhaafd lijkt dat tegenstrijdig met de hiervoor vermelde 
passage, waarin, kort gezegd, is vermeld dat uit overlegging van de verklaring van vakbekwaamheid blijkt dat een 
aanvrager de Nederlandse taal voldoende beheerst. De mogelijkheid bestaat dat bij de aanvraag tot registratie de 
AKV-toets reeds langer dan twee jaar geleden is afgelegd, omdat na de AKV-toets een beroepsinhoudelijke toets kan 
volgen. Bij het afleggen van deze toets wordt betrokkene ook (indirect) op zijn Nederlandse taalvaardigheid 
getoetst. Om deze reden acht het CIBG het ook niet wenselijk dat het certificaat van de AKV-toets in het kader van 
de aanvraag van de verklaring van vakbekwaamheid, met een geldigheid van twee jaar, als bewijsmiddel wordt 
opgenomen. 

Afspraak: MEVA en WJZ nemen contact op voor een nader overleg. 	 moet hierbij worden aangehaakt. 

Bewijsmiddel voldoende beheersing Nederlandse taal verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten  

Artikel 2, negende lid, aanhef en onder d, van het Registratiebesluit BIG is algemeen geformuleerd. Hierin is niet 
vermeld welke instantie bevoegd is de AKV-toets bij artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en 
gezondheidszorgpsychologen af te nemen. Dit lijkt voor de verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten 
anders te zijn. De CBGV vraagt zich af of op deze manier ook certificaten van instanties als CITO en ITNA kunnen 
worden geaccepteerd. Het lijkt wenselijk artikel 2, negende lid, aanhef en onder c, overeenkomstig onderdeel d 
ruimer te formuleren, aldus de CBGV. 

Afspraak: MEVA en WJZ nemen contact op voor een nader overleg. 	 moet hierbij worden aangehaakt. 

Waarmerken bewijsmiddelen voldoende beheersing Nederlandse taal 
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In artikel 2, elfde lid, is vermeld dat een kopie van de bewijsmiddelen in het negende lid kan worden overgelegd. Is 
het een bewuste keuze dat deze niet gewaarmerkt hoeft te zijn? Waarom deze discrepantie met het getuigschrift en 
de CCPS? Dit is volgens het CIBG niet wenselijk. 

Afspraak: niet waarmerken. Controle bij Nederlandse instanties mogelijk. 

Het CIBG hoort graag of de wijziging van het Registratiebesluit BIG op deze vier punten al dan niet wordt aangepast. 

Groet, 

Log kr, 

Van: 
Verzonden: donderdag 11 augustus 2016 16:00 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: documenten tbv circulaire 

Dag10.2., 

Naar aanleiding van onderstaande mail heb ik nog een vraag. 

Met bijgevoegde wijziging wordt artikel 2, vierde lid, van het Registratiebesluit BIG aangepast, in die zin dat het 
getuigschrift dat bij een aanvraag tot registratie op grond van automatische erkenning dient te worden overgelegd, 
moet zijn gewaarmerkt door de instelling die het desbetreffende getuigschrift heeft afgegeven of door de daartoe 
bevoegde autoriteit in een lidstaat van de Europese Unie of andere staat die partij is bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Naast een getuigschrift dient degene die een 
aanvraag tot registratie op grond van automatische erkenning doet ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, 
van het Registratiebesluit BIG een CCPS over te leggen (dan wel attest; artikel 2, tweede lid). Deze CCPS dient 
ingevolge het vijfde lid te zijn gewaarmerkt door de instelling die het document heeft afgegeven of door een in 
Nederland gevestigde notaris (een vergelijkbare bepaling geldt voor het attest). Met de wijziging wordt artikel 2, 
vijfde lid, van het Registratiebesluit BIG niet aangepast. Deze ongelijkheid lijkt het CIBG niet wenselijk. 

Bij een wijziging dient evenwel in ogenschouw te worden genomen dat het CIBG bij een aanvraag van een verklaring 
van vakbekwaamheid en bij registratie op grond van een verklaring van vakbekwaamheid het huidige beleid wenst 
te handhaven dat kopieën van documenten dienen te zijn gewaarmerkt door de instelling die deze heeft afgegeven 
dan wel door een in Nederland gevestigde notaris. Artikel 2, vijfde lid, van het Registratiebesluit BIG heeft ook 
betrekking op registratie op grond van een verklaring van vakbekwaamheid. Een ccps wordt bij de aanvraag van een 
verklaring van vakbekwaamheid niet meer verlangd. Deze toets vindt eerst bij de registratie plaats. 

Anders even overleggen? 

Afspraak: MEVA en WJZ komen hier op terug. 

Groet, 

Jurist 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor registers 
Stafafdeling Juridische Zaken 
Hoftoren - Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 
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M 06 
E L 	@minvws.n1  
W www.cibg.nl   
In het kader van het flexwerken werk ik ook wel eens buiten 
reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail 
van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te 
beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later 
voor u passend moment. 

Van: 
Verzonden: donderdag 16 juni 2016 17:37 
Aan4 
CC: 
Onderwerp: RE: documenten tbv circulaire 

H 

Zie bijgaand de gevraagde stukken 

• Het Registratiebesluit BIG ( taaleis/ waarmerken) 
Het besluit is niet openbaar en mag onder geen beding naar buiten . Het is pas openbaar zodra we 
advies hebben van de R. v State en wordt binnenkort voor advies gezonden via MR 

• Mailwisseling met OCW over lijst van VWS beroepen die voor controle bij melding igv tijdelijke 
dienstverlening in aanmerking komen. Heb het concept nog niet 

Groet 
1107 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

T: + 31 (0)6 ngt 
m nvws.n1 

vrijdag afwezig 

Van: ige 
Verzonden: woensdag 15 juni 2016 14:58 
Aan 
Onderwerp: documenten tbv circulaire 

Dag gig, 
Leuk je gisteren weer even te hebben gesproken. 

Zou je, als je tijd hebt, mij nog de volgende documenten willen toesturen? 
1. De wijziging van de ministeriele regeling gebaseerd op artikel 27 van de Algemene wet 
2. De wijziging van het registratiebesluit BIG 
3. Het 'taalbesluit' 

Verder heb ik navraag gedaan bij WJZ over de verhouding circulaire/beleidsregel. Zodra ik van 
definitieve reactie heb, zal ik het je laten weten. 

Alvast bedankt. 

G roet, 
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Van: 	 TO 2.e 
Verzonden: 	 maandag 17 oktober 2016 16:01 
Aan: 	 10.2.e 

Onderwerp: 	 FW: nader rapport + laatste versie Registratiebesluit/ taalcontrole 
Bijlagen: 	 1031394-153127 nader rapport.pdf; REGbesluitversieNaderrapport27sep (2).docx 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Voltooid 

Besten 

Met dank aan mo, voor het verslag van ons overleg vorige week over het bewijs van taalvaardigheid 
zie bijgaand wat opmerkingen. 

Zoals beloofd zie ook bijgaand (ter vertrouwelijke info) het ondertekende nader rapport en de versie van de 
wijziging van het Registratiebesluit, zoals voorgelegd aan de Koning ter ondertekening. 
Ik geef jullie een seintje wanneer de publieksinformatie naar buiten kan. Zoals ik in het verslag heb aangegeven kan 
het CIBG uiteraard al met de voorbereiding beginnen. 

Groet 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

T:  + 31 (0)6 40:2 
E 	 @minvws.n1 

vrijdag afwezig 

Van:10.2.e ~OM 
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 15:25 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: nader rapport 1031394-153127-WJZ 

Ha 
De minister heeft het nader rapport bij de wijziging van het Registratiebesluit BIG ondertekend, zie bijgevoegd. De 
Koning is nu echter afwezig, dus publicatie laat nog even op zich wachten. 
Ik hou je op de hoogte. 
Groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 15:19 
Aan: _Dienstpostbus WJZ; 10.2.e 
Onderwerp: nader rapport 1031394-153127-WE 
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Bijgevoegd het vrijdag ondertekende, gedateerde en inmiddels verzonden nader rapport ter archivering in 
Marjolein. 
Kiwi-7300 is geactualiseerd. 
Groet, 
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Van: 	 P."11~1.111 
Verzonden: 	 donderdag 20 oktober 2016 15:50 
Aan: 	 10.2-e 

CC: 	 10.2.e 	10.2.e 	 );10.2.61 
Onderwerp: 	 RE: Overleg 11 oktober bewijs van taalvaardigheid/ criterium Nederlandstalige 

opleiding 

Dank voor je heldere informatieram 

Eens met je toelichting over Bachelor/ Master opleiding die al dan niet volledig in de Nederlandse taal worden 
afgenomen. 

Na raadpleging bij OCW en de NFU heb ik ook begrepen dat het de regel is dat Master/ Bachelor opleidingen- die 
opleiden tot een van de artikel 3 wet BIG beroepen- in de Nederlandse taal gehouden worden. 
Het kan zijn dat de vakliteratuur Engelstalig is, maar het onderwijs en toetsen zijn in het Nederlands. 
De enige universiteit die een volledig Engelstalige geneeskunde opleiding in Nederland aanbiedt is, zover 
bekend, Maastricht. Deze opleiding is bedoeld voor buitenlanders, die ook een diploma in de Engelse taal krijgen. 
Met andere woorden medewerkers van het BIG register zouden uit het te overleggen diploma moeten 
kunnen afleiden of het al dan niet een Nederlandstalige opleiding betreft. 

Vr. groet 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 13:09 
Aan: 10.2.e 1111.11111111~~11.111111111~111 
CC: 10.2.e 	 10.2.e 	 .) 
Onderwerp: RE: Overleg 11 oktober bewijs van taalvaardigheid 

10.2. è 
Ik heb een paar opmerkingen. 
Groet, kka 
Van: 10.2.e  
Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 13:46 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 	 10.2.6—~~~ 
Onderwerp: Overleg 11 oktober bewijs van taalvaardigheid 

Beste allen, 

Hierbij nog het verslagje van ons overleg afgelopen dinsdag. 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 
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BIG-register 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

BIG-informatielijn: 0900 - 8998225 (1 cent per minuut) 
Vanuit het buitenland: 0031 703406600 
info@bigregister.n1  
www.bigregister.n1  
Twitter: @BlGregister 
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10.2.e 

Buiten reikwijdte verzoe 

Van: 0 2  
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 12:11 
Aan i0 

CC' 
Onderwerp: VWS werkgroep uitvoering internationaal donderdag 27 okt. agenda + stukken 

Doc. 132 

Van: 
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 13:43 
Aan , - 
Onderwerp: FW: VWS werkgroep uitvoering internationaal donderdag 27 okt. agenda + stukken 

Hoi aggika 

Hierbij de agenda en stukken tbv het overleg van as donderdag, waar jij naartoe zult gaan ivm de afwezigheid 
van pij 	j en mijzelf. 
@ 1U L 	, als er nog aanvullende stukken zijn, denk je er dan aan om 0 ré ook te mailen? © Dank! 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - 0 
M 06 - 

©minvws.n1  
www.bigregister.n1  
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: https://www.bigregister.nl/nieuwsbrief/default.aspx  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij ontvangen. Voel 
u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Besten 
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Hierna treffen jullie de agenda en bijgaand de stukken aan voor de VWS werkgroep uitvoering internationaal 
die plaats vindt: 

Tijd: Donderdag 27 oktober 15.00-16.30 

Plaats: Ministerie van VWS zaal A 7. 08 (A- gebouw 7e  etage) 

Agenda 

1. Opening en mededelingen 

2. Stand van zaken lopende dossiers: 

5> Wijziging Registratiebesluit BIG; bewijs van taalvaardigheid BIG- registratie 

5. Rondvraag/ datum volgende bijeenkomst. 

Voor zover nog niet gedaan, s.v.p. v66r donderdag as. 11.00 je aanwezigheid per mail doorgeven aan 
secretariaatMEVA@minvws.nl  voor aanmelding bij de receptie van VWS. 

Tot donderdag, 
vriendelijke groet 

19_20 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

T.  31 (0)610.2.e 
10.2.e 	minvws.nl 

vrijdag afwezig 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 28 september 2016 16:50 
Aan: 10.2.e 

@knmt.n1'; 10.2.e 	 10.2.e 

CC:10.2.e 	 1@fgzpt.nly; 10.2.e 
Onderwerp: RE: VWS werkgroep uitvoering internationaal update + nieuwe datum 

Beste allen 

); 10.2.ei 

Zoals toegezegd volgt hierna - vanwege het vervallen van de VWS werkgroep uitvoering internationaal (WUI ) 22 
sept. - een korte update van lopende zaken op EU terrein. 
Van  	heb ik het verzoek ontvangen om het onderwerp 'BIG- registratie buitenlandse 
verpleegkundigen (mbo/ hbo-niveau) ' te agenderen voor een volgende WUI. 
Ik zal dit agenderen voor een volgende WUI op donderdag 27 oktober (vergaderverzoek volgt). Overige 
onderwerpen ter bespreking zie ik graag voor maandag 24 oktober tegemoet. 

Update 
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• Voortgang: 

,Buiten reikwijdte ver2óek 
- Invoering/ voorlichting controle op beheersing van de Nederlandse taal voor BIG - registratie 
De Raad van State heeft positief geadviseerd over de AMvb. Het nader rapport voor vaststelling en 
inwerkingtreding van het Besluit is in de maak. Inwerkingtreding van de taalcontrole is 1 januari 2017. 
Dat betekent dat vanaf die datum een ieder een bewijs van beheersing van de NL taal voor BIG 
registratie moet overleggen. 
De voorlichting over de taalcontrole zal in november op de website van het CIBG/ BIG register worden 
gepubliceerd (instellingen die toetsen afnemen etc). 

Buiten reikwijdte verzoek 

Hartelijke groet 
kroafél  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt 

T: + 31 (0)6 
E• 	Ominvws.n1 

vrijdag afwezig 
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10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

Opvolgen 
Voltooid 

Doc. 140 

vrijdag 28 oktober 2016 12:11 

); 
Communicatieaanpak bewijs taalvaardigheid 
20162810 C-plan bewijs van taalvaardigheid.doc 

Beste allen, 

Hierbij zoals besproken een opzet voor de communicatieaanpak voor het bewijs van taalvaardigheid. Graag ontvang 
ik jullie reactie. Met name de basistekst is daarbij van belang. 0". 	komen we binnenkort weer bij elkaar? Dan zou dat een mooi moment zijn om dit te bespreken. 

Groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 17 oktober 2016 16:01 

Tekst identiek aan document 128. Pagina 2 verwijderd 



Communicatieaanpak bewijs van taalvaardigheid  

Inleiding en aanleiding 

Met het oog op een betere bescherming van patiëntveiligheid is besloten dat alle artikel 3-beroepen zonder 
Nederlands diploma een bewijs van taalvaardigheid moeten aanleveren bij hun BIG-registratie. Dat betekent 
dat bij de eerste aanvraag voor registratie aangetoond moet worden dat men voldoende de Nederlands taal 
beheerst. Bij een aanvraag herregistratie en registratie na doorhaling is een bewijs van taalvaardigheid geen 
verplicht bewijsstuk. 

In de Tweede Kamer is door de minister aangegeven dat het gaat om 'controle op taalbeheersing van niet 
Nederlandstaligen (studie niet Nederlandstalig of geen Nederlandstalig basis plus middelbaar onderwijs 
gevolgd)'. 

Het bewijs van taalvaardigheid wordt afgegeven door diverse instituten. Vanuit het BIG-register is het van 
belang om voor te lichten over deze extra eis. Het BIG-register is niet de partij die belast is met de inhoud van 
de toetsen en/of de examinering. 

Stand van zaken 
De inwerkingtreding van het bewijs van taalvaardigheid staat gepland voor 1 januari 2017. 

De verwachting is dat in november de wetswijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Pas daarna, naar 
verwachting half november, kunnen we starten met voorlichting over deze extra eis. 

Betrokken partijen 

• MEVA - opdrachtgever 
• CIBG - vraagt bewijs van taalvaardigheid uit 
• Opleidingsinstituten (Cito/Babel) - nemen toetsing af 
• DUO - beheert het diplomaregister 

Doelgroep en context doelgroep 

Zorgverleners met een niet Nederlands diploma vormen de primaire doelgroep. 

Voor hen geldt straks een extra eis als zij zich in het BIG-register willen registreren. Van deze zorgverleners 
wordt al veel gevraagd voor hun registratie. Er kan weerstand ontstaan aangezien het bewijs van 
taalvaardigheid tijd en kosten met zich mee kan brengen. 

Daarnaast kunnen er vragen ontstaan over het waarom van het bewijs. Aangezien dat een beleidskwestie is, 
richt het BIG-register zich hoofdzakelijk op de facilitaire informatie over het verkrijgen van het bewijs. 

Aanpak: 
• 

In de basis gaat het in primaire zin om goed voorlichten over het (verkrijgen van) bewijs van taalvaardigheid. 
Zorgverleners moeten dit tijdig weten om aan de eis te kunnen voldoen. Gezien de rol en positie van het BIG- 
register is goed doorverwijzen ook van belang. 
De informatie over het bewijs van taalvaardigheid gebeurt deels direct en deels 'over de band' via onder meer 
de opleidingsinstituten. 

Uitgangspunt is feitelijke en duidelijke informatie met voldoende handelingsperspectief. Daar waar de klant 
vanuit het BIG-register niet verder geholpen kan worden, geldt dat er wordt doorverwezen naar de partij die 
dat wel kan. Het is belangrijk dat de partijen daarvan op de hoogte zijn. 

Tone of voice 

Informatief, feitelijk en behulpzaam. 

Doc. 141 

Informatieverstrekking - waar en door wie 

Website BIG-register - Op de website van het BIG-register wordt de informatie contextgebonden 
aangeboden - toelichting bij de aanvraag/advieswijzer/procesinformatie over registratie met een buitenlands 
diploma 

Overige partijen - Onderstaande basistekst wordt verspreid onder de volgende partijen: 
- Babel, ITNA en CITO 
- Beroepsverenigingen - via de contactpersonen van het BIG-register 
- 	Ministerie van Buitenlandse Zaken - tbv een bericht op de postenwebsite 
- 	Rijksoverheid.nl 

Media - Er wordt met DCo geschakeld over een eventueel persbericht bij inwerkingtreding. 

Basistekst 

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017 

Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Vanuit de 
Nederlandse overheid wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en 
uw patiënt of cliënt. 

Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie als u geen 
Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. 

Wat geldt als bewijs van taalvaardigheid? 
• diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling, of 
• een diploma van een voltooide Nederlandstalige opleiding van het beroep waarvoor inschrijving 

aangevraagd wordt 

Bent u niet in het bezit van bovenstaande? Dan kunt u een certificaat aanvragen. Dit geldt als bewijs van 
taalvaardigheid. 

Certificaat voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen 
• een certificaat voor een examen Nederlandse taal op het niveau: 

o B1 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het register van 
verpleegkundigen 

o B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het register van 
fysiotherapeuten en verloskundigen 

Certificaat voor artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en 
gezondheidszorgpsychologen 

• een certificaat voor het onderdeel Nederlandse taal (met specifieke beheersing van medisch interactief 
Nederlands) van de algemene kennis- en vaardighedentoets voor inschrijving in het register van 
artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen 

Waar kan ik terecht voor mijn certificaat? 
• Fysiotherapeut en verloskundige: 

- CITO - Certificaat Nederlands op B2 niveau 
- Diploma Nederlands als Tweede Taal op B2-niveau - waar te behalen? 
- Interuniversitaire taaltoets Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) - diploma op B2-niveau. 

• Verpleegkundige: 
- CITO - Certificaat Nederlands op B1 niveau 
- Diploma Nederlands als Tweede Taal op B1-niveau - waar te behalen? 
- Interuniversitaire taaltoets Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) - diploma op Bi-niveau. 

• Arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut: 
- Instituut Babel Talen Utrecht - Certificaat Medisch Nederlands 

Meer informatie 
Voor meer informatie over het certificaat, de kosten en doorlooptijd kunt u terecht bij CITO, ITNA en Babel. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

woensdag 9 november 2016 16:02 

RE: Bewijs van taalvaardigheid - basisteksten 

Doc. 144 

In de tekst wordt Basistekst Europees diploma genoemd: 

In geval van 
automatische erkenning hebben we het overdiploma's uit landen van de EER (EU, Noorwegen, Liechtenstein, 
IJsland) én Zwitserland. 

Gr, 10.2.e 

(p.s. Even op de stoel van communicatie, ha, ha-> 'De toetsen worden minimaal maandelijks afgenomen.'=Rare 
zin. Ik zou het woordje 'minimaal' weglaten of ervan maken: 'minimaal één keer per maand') 

Van 10,2 .&J 
Verzonden: woensdag 9 november 2016 14:40 
Aan: _Groep CIBG Registers BIG NL; _Groep CIBG Registers BIG BTL 
cc:IntiMAtij~M 
Onderwerp: FW: Bewijs van taalvaardigheid - basisteksten 
Urgentie: Hoog 

Kijken jullie mee naar het voorstel vann1M? 
Zijn de aangegeven plaatsten op de website goed om de informatie te plaatsten? Wordt nog iets vergeten? 
Biedt onderstaande info voldoende om ook de toelichting aan te passen? 

Gr 10.2.e 

Van:10.2.e IM_Waj 
Verzonden: woensdag 9 november 2016 14:24 
Aan: 10.2.e 
CC: _Dienstpostbus CIBG Juridische Zaken, WI 
Onderwerp: RE: Bewijs van taalvaardigheid - basisteksten 

BestePe, 

Dank voor je reactie. Het eerste punt neem ik mee en pas ik aan. 

Vwb het tweede punt: kunnen we even met Babel bellen om af te stemmen dat we naar hen verwijzen? Laten we 
morgen even bespreken wat handig is. Ik plan wat in en nodig:04Z 	el ook uit voor telefonische deelname. 

@Juridische zaken, voor jullie ter info de teksten zoals we die hebben opgesteld rondom de taaltoets. Als jullie nog 
vragen/opmerkingen hebben hoor ik het graag. 

Groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 9 november 2016 12:12 
Aan:10.2.e jilikK 
Onderwerp: RE: Bewijs van taalvaardigheid - basisteksten 
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Ik heb nog een paar punten. 

Bij de zin 'Als u een niet-Europees diploma heeft moet uw diploma eerst erkend worden door de CBGV. Onderdeel 
van deze procedure is een taaltoets. Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie aanvragen. Uw erkenning geldt 
als bewijs van taalvaardigheid. Lees meer (LINK naar pagina met procedure-info) over de procedure van 
erkenning' , 

Heb ik de volgende opmerking: De CBGV erkent niet, maar de minister op advies van de CBGV. Ik zou hier van 
maken: Als u een niet-Europees diploma heeft laat de CBGV in het kader van de erkenning procedure een taaltoets 
doen. Na uw erkenning .... etc 

Een ander punt is belangrijker en vervelender: 
Er is nog geen contract met Babel gesloten. Ze hebben wel de aanbesteding gewonnen en er komt hoe dan ook een 
contract. Ik sprak vanochtend de directeur van Babel, over de toetsen voor aanvragers van buiten de EER. Hij 
vertelde dat zij bij een opdracht door het CIBG op korte termijn kunnen beginnen. 
Ik weet niet of wij dan op de site al mogen verwijzen naar Babel. Misschien moet dit met het management worden 
besproken. 
Morgen ben ik weer op kantoor; misschien moeten we dan even de koppen bij elkaar steken. 

Groet, 
Mlé 
Wd 

Van: D 
Verzonden: dinsdag 8 november 2016 16:22 
Aan 
CC: II 
Onderwerp: Bewijs van taalvaardigheid - basisteksten 

Beste allemaal, 

Zoals besproken hierbij de aangepaste basisteksten na het overleg van gisteren. Daarnaast heb ik een voorzet gezet 
voor plaatsing op de website. Hoor graag jullie reactie. 

Basistekst algemeen 

Plaatsen op: https://www.bigregister.nl/reclistratie/inhetbigregister/voorwaarden/   
En bij de veelgestelde vragen: 
https://www.bigreqister.nliveelgesteldevragen/voorzoroverleners/inschrijveninhetbigregister/  
+ verwerken in advieswijzer 

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017 
Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Vanuit de 
Nederlandse overheid wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw 
patiënt of cliënt. 

Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie. Het soort bewijs 
en de procedure hangt af van het land waar u uw diploma heeft behaald. 

Ik heb een Nederlands diploma 
Als bewijs van taalvaardigheid geldt: 

• diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling, of 

• een diploma van een voltooide Nederlandstalige opleiding van het beroep waarvoor u zich wilt registreren 
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Ik heb een Europees diploma 
Lees meer (LINK naar stuk hieronder) over het bewijs van taalvaardigheid voor zorgverleners met een Europees 
diploma. 

Ik heb een diploma van buiten Europa 
Als u een niet-Europees diploma heeft moet uw diploma eerst erkend worden door de CBGV. Onderdeel van deze 
procedure is een taaltoets. Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie aanvragen. Uw erkenning geldt als bewijs 
van taalvaardigheid. Lees meer (LINK naar pagina met procedure-info) over de procedure van erkenning. 

Basistekst Europees diploma 

Plaatsen op: 
https://www. big  reg ister. nl/reg istratie/meteenbuitenlandsdiploma/procedure/rechtstreekseinschrhvinp/default.asp 
x 

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017 voor zorgverleners met 
een Europees diploma 
Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Vanuit de 
Nederlandse overheid wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw 
patiënt of cliënt. 

Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie voor zorgverleners 
met een Europees diploma. 

Wat geldt als bewijs van taalvaardigheid? 
Het bewijs en niveau verschilt per beroep: 

Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen 
• een gewaarmerkt certificaat (door toetsende instantie) voor een examen Nederlandse taal op het niveau: 

o B1 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het register van 
verpleegkundigen 

o B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het register van 
fysiotherapeuten en verloskundigen 

Artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen 

• een door instituut Babel gewaarmerkt certificaat voor het onderdeel Nederlandse taal (met specifieke 
beheersing van medisch interactief Nederlands) 

Waar kan ik terecht voor mijn certificaat? 
• Fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige: 

- Meer informatie over waar u dit certificaat kunt behalen volgt zo snel mogelijk. 
• Arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut: 

- Taleninstituut Babel in Utrecht. De kosten voor het certificaat zijn 385 euro. De toetsen worden minimaal 
maandelijks afgenomen. Informeer voor de exacte data bij Babel. 

Ik heb Nederlandse les nodig. Moet ik dat ook volgen bij het instituut van mijn certificaat? 
Nee. U kunt bij een instituut naar keuze Nederlandse les volgen. Het aan te leveren certificaat moet wel afkomstig 
zijn van de instituten die hierboven zijn beschreven. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de toets en het certificaat kunt u terecht bij Babel. 

Basistekst derdelands diploma 

Plaatsen op: 
https://www. bigreg  ister. nl/rep  istratie/meteenbuitenlandsd ploma/procedu re/erkenning beroepskwalificatie/defa ult.  
asex  

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017 
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Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Vanuit de 
Nederlandse overheid wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw 
patiënt of cliënt. Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie. 
Als u een niet-Europees diploma heeft moet uw diploma eerst erkend worden door de CBGV. Onderdeel van deze 
procedure is een taaltoets. Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie aanvragen. Uw erkenning geldt als bewijs 
van taalvaardigheid voor uw BIG-registratie. 

Met vriendelijke groet, 

Communicatieadviseur 

Klant en Communicatie 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Hoftoren - Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T +31 6 10.2.e 
E 10.2.e (ffiminvws.n1 
www.cibg.nl   
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus:  

woensdag 9 november 2016 14:50 

RE: Bewijs van taalvaardigheid - basisteksten 

Opvolgen 
Voltooid 

Hoi, 

Ik zie de toegevoegde waarde niet in van het vermelden van de CBGV igv niet-Europees diploma. De minister 
erkent, CBGV adviseert slechts. 

Mijn voorstel zou zijn: 
Als u een niet-Europees diploma heeft moet uw diploma eerst erkend worden door het CIBG (of BIG-register). 
Onderdeel van deze procedure is een taaltoets. Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie aanvragen. Uw 
erkenning geldt als bewijs van taalvaardigheid. Lees meer (LINK naar pagina met procedure-info) over de 
procedure van erkenning' , 

0.0?„,,--0A: blijf jij dit coordineren of gaan we dit anders verdelen? Alles is bespreekbaar. 

Met vriendelijke groet, 

9~1: 
Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - T.02é' 
M 06 -110   
125ij@minvws.n1 
www . big reg iste r. n1  
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: https://www.bigregister.nl/nieuwsbrief/default.aspx  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van: O0e2Mli: 
Verzonden: woensdag 9 november 2016 14:40 
Aan: _Groep CIBG Registers BIG NL; _Groep CIBG Registers BIG BTL 

Tekst identiek aan document 144. Pagina's 2 tot en met 4 verwijderd 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdag 10 november 2016 17:01 

Woordvoering taaleis 
Woordvoering taaleis.doc 

Doc. 146 

Hoi10 

Hierbij de woordvoering voor het bewijs van taalvaardigheid. Deze informatie wordt op verschillende delen (Engels 
en Nederlands) website geplaatst en gedeeld met de scholingsinstituten/beroepsverenigingen/ambassades ed. (zie 
ook het c-plan). Daarnaast stem ik maandag met Babel af over de informatie op hun website (inhoud en timing). Dat 
kan helaas niet eerder vanwege de overeenkomst die nog niet rond is. 

Voor de verpleegkundigen/verloskundigen/fysiotherapeuten is helaas nog niet duidelijk waar het certificaat behaald 
kan worden. Als daar vragen over komen is de afspraak dat we de contactgegevens van de klant noteren en 
hem/haar contacten zodra we meer weten over het instituut dat een gewaarmerkt certificaat kan afgeven. 

Als er nog vragen zijn hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

102:é m 
Communicatieadviseur 

Klant en Communicatie 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Hoftoren - Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T +31 610.2.e 
E10.2.e j@minvws,n1 
www.cibg.ni   
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FAQ's 

Q: Waarom een taaltoets? 
A: Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate 
beheersen. Vanuit de Nederlandse overheid en de kwaliteit van de zorg wordt belang gehecht aan 
communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw patiënt of cliënt. 

Q: Moet ik mijn Nederlandse les ook volgen bij bepaalde instituten? 
A: Nee, dat kunt u doen bij een instelling naar keuze. Alleen het afleggen van de toets gebeurt bij 
een specifiek instituut (verwijzen naar meer informatie). 

Q: Ik ben fysiotherapeut, verloskundige of verpleegkundige. Wanneer krijg ik meer informatie over 
het instituut waar ik het certificaat kan behalen? 
A: Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Als u uw gegevens achterlaat laten we het u direct 
weten zodra er meer bekend is. 

Algemeen 

Plaatsen op: https://www.bigregister.nl/registratie/inhetbigregister/voorwaarden/   
En bij de veelgestelde vragen: 
https://www.biprepister.nl/veelpesteldevragen/voorzorciverleners/inschrijveninhetbicireciister/  
+ verwerken in advieswijzer 

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017 
Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate 
beheersen. Vanuit de Nederlandse overheid en de kwaliteit van de zorg wordt belang gehecht aan 
communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw patiënt of cliënt. 

Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie. 
Het soort bewijs en de procedure hangt af van het land waar u uw diploma heeft behaald. 

Ik heb een Nederlands diploma 
Als bewijs van taalvaardigheid geldt: 

• diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige 
onderwijsinstelling, of 

• een diploma van een voltooide Nederlandstalige opleiding van het beroep waarvoor u zich 
wilt registreren 

Ik heb een Europees diploma (automatische erkenning van het diploma) 
Lees meer (LINK naar deel hieronder) over het bewijs van taalvaardigheid voor zorgverleners met 
een Europees diploma. 

Ik heb een diploma van buiten Europa (mijn diploma moet nog erkend worden) 
Als u een niet-Europees diploma heeft vraagt het BIG-register in het kader van de 
erkenningprocedure om een taaltoets af te leggen. Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie 
aanvragen. Uw erkenning geldt als bewijs van taalvaardigheid. Lees meer (LINK naar pagina met 
procedure-info) over de procedure van erkenning. 

Europees diploma 

Plaatsen op: 
https://www. bipreci  ister. nl/rep istratie/meteenbuitenlandsd iploma/procedure/rechtstreekseinschrijvi 
ng/default.aspx  

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017 voor 
zorgverleners met een Europees diploma 
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Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate 
beheersen. Vanuit de Nederlandse overheid en de kwaliteit van de zorg wordt belang gehecht aan 
communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw patiënt of cliënt. 

Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie 
voor zorgverleners met een Europees diploma. 

Wat geldt als bewijs van taalvaardigheid? 
Het bewijs en niveau verschilt per beroep: 

Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen 
• een gewaarmerkt certificaat (door toetsende instantie) voor een examen Nederlandse taal 

op het niveau: 

o B1 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het 
register van verpleegkundigen 

o B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader voor inschrijving in het 
register van fysiotherapeuten en verloskundigen 

Artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen 
• een door instituut Babel gewaarmerkt certificaat voor het onderdeel Nederlandse taal (met 

specifieke beheersing van medisch interactief Nederlands) 

Waar kan ik terecht voor mijn certificaat? 
• Fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige: 

- Meer informatie over waar u dit certificaat kunt behalen volgt zo snel mogelijk. 
• Arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut: 

- Taleninstituut Babel in Utrecht. De kosten voor het certificaat zijn 385 euro. De toetsen 
worden minimaal 1x per maand afgenomen. Informeer voor de exacte data bij Babel. 

Ik heb Nederlandse les nodig. Moet ik dat ook volgen bij het instituut van mijn 
certificaat? 
Nee. U kunt bij een instituut naar keuze Nederlandse les volgen. Het aan te leveren certificaat 
moet wel afkomstig zijn van de instituten die hierboven zijn beschreven. 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie rondom uw BIG-registratie en het bewijs van taalvaardigheid contact 
op met het BIG-register. Voor meer informatie over de inhoud van de toets en het certificaat kunt 
u terecht bij het taleninstituut dat hierboven is vermeld. 

Niet-Europees diploma 

Plaatsen op: 
https://www.bigrepister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/procedure/erkenningberoepskwal  
ificatie/default.aspx  

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017 

Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate 
beheersen. Vanuit de Nederlandse overheid wordt belang gehecht aan communicatie in het 
Nederlands tussen u als zorgverlener en uw patiënt of cliënt. Daarom is per 1 januari 2017 een 
bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie. Als u een niet-Europees diploma 
heeft vraagt het BIG-register in het kader van de erkenningprocedure om een taaltoets af te 
leggen. Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie aanvragen. Uw erkenning geldt als bewijs van 
taalvaardigheid voor uw BIG-registratie. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

vrijdag 11 november 2016 15:22 
111F" 
Bewijs taalvaardigheid - engelstalige uitleg. 
Bewijs taalvaardigheid - engelstalige uitleg..docx 

Hoi! 

In de bijlage mijn voorstel voor een uitleg in het Engels over de taaltoets die aanstaande is. 
Graag jullie input. 

Groet, tio„.:g...fp] 



dinsdag 15 november 2016 17:13 

RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Mijn zegen heb je (maar ik beslis daar niet over). 
Jij hebt mijn mail aan de HIS gezien, en hun antwoord. 
De kans dat Babel dit niet gaat doen is nihil lijkt mij. 
Groet, 

Van: 10.2.~ 
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 17:02 
Aan: 10.2"111~IIIMIEM1~1. 	 ); 

CC: 10.2.e• ~91(~~"~.:". 
Onderwerp: RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Ik wil niet veel langer meer wachten gezien de publicatie in het Staatsblad. 

@10.2.e ,10.2.e, zijn jullie akkoord met plaatsing van de informatie + verwijzing naar Babel deze week, 
ongeacht of de overeenkomst voor 100% rond is? 

Groet, 

Van : 	1:;) 
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 15:57 
Aan:  irrk'jt‘'l:-,  

 

Onderwerp: RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Gaan we wachten met de informatie op de website plaatsen tot de overeenkomst officieel is getekend? Is er een 
inschatting te maken van hoe lang dit nog duurt (1 week of langer)? Of kiezen we dan voor een gelijke aanpak als bij 
de MBO en HBO beroepen; wel al aangeven dat we vanaf 1 januari het bewijs van taalvaardigheid eisen bij 
registratie en dat later bekend wordt gemaakt bij welke instelling het certificaat behaald kan worden? Dit laatste zal 
wel veel vragen oproepen maar ik vrees dat we ook veel vragen/klachten krijgen als we te lang wachten met het 
kenbaar maken van de ingangsdatum van het bewijs van taalvaardigheid. 

Gr 	0,1 

Van: Mill~ 
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 15:21 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 



Doc. 150 
Ter info. 
Hoop echt dat de overeenkomst heel snel binnen is. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 9:50 
Aan: 
Onderwerp: FW: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Tkg. 

Van:  
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 9:50 
Aan: 
Onderwerp: RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Goedemorgen 

De stand van zaken rond de overeenkomst met Babel is als volgt: 
De overeenkomst is vorige week voorgelegd om tegen te lezen door een collega inkoopadviseur conform de 
werkwijze bij de HIS en is daarna voor toetsing van de ingevulde gegevens rond tenaamstelling, ondertekening en 
contactgegevens verzonden aan Babel. Zodat Babel niet verrast wordt als het origineel wordt toegezonden en blijkt 
dat er iets niet geheel juist in de overeenkomst is vermeld. 
Zodra van Babel een reactie wordt ontvangen wordt de overeenkomst per omgaande aan 10 2é 	gezonden 
voor controle en ondertekening door het CIBG. 
De voortgang wordt door10,2:é: in de gaten gehouden. 

Met vriendelijke groet, 

Van: trazágf . 
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 8:49 
Aan: Lozt—yffirl 
Onderwerp: FW: uitnodiging Cito en Elycio voor vernieuwde aanbieding Taaltoets, perceel 1 

10 2M 

Wij spraken af dat jullie afgelopen vrijdag de door Babel en het CIBG te ondertekenen overeenkomst naar 
zouden sturen. Als ik goed ben geïnformeerd heeft La: nog niets ontvangen. 

De algemene maatregel van bestuur die de taaltoets regelt is vorige week gepubliceerd in de Staatscourant. Iedere 
dag telt nu. 
Willen jullie met spoed ervoor zorgen de overeenkomst naarea gaat? 
Hartelijke groet, 
3-02.Q ffard 

Van: 
Verzonden: maandag 7 november 2016 12:23 
Aan:t 0 
Onderwerp: RE: uitnodiging Cito en Elycio voor vernieuwde aanbieding Taaltoets, perceel 1 

Als het dan niet anders kan stel ik voor dat jij vandaag nog de 2 partijen uitnodigt een aanvullende offerte in te 
dienen voor een taaltoets Nederlands. Het vorige beschrijvend document blijft dan van toepassing met dien 
verstande dat het niet de bedoeling is een interactief deel op te nemen. 
Geef ze dan maximaal een week de tijd. 
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Secretaris CBGV 

Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

070 - 
06 - 
igr2C:4 	Caminvws.n1 
www.cibg.ni   

Van: rU 
Verzonden: maandag 7 november 2016 10:24 
Aan: 2~ 
Onderwerp: RE: uitnodiging Cito en Elycio voor vernieuwde aanbieding Taaltoets, perceel 1 

H a I lo IfF 

Ik heb met de aanbestedingsjurist102: 	 gesproken over onderstaande reactie van het CIBG. 
Zij geeft aan dat het toch zeer raadzaam is om zowel Cito als Elycio een gewijzigde inschrijving te laten doen en met 
beide een gesprek aan te gaan op basis van de gewijzigde inschrijving. 
Als Elycio op enig moment verneemt dat zij niet is uitgenodigd bij de gunning via onderhandelingen hebben ze een 
punt. Ook de rechter zal zeggen dat de urgentie ten aanzien van de mededeling van het BIG register op de website 
geen reden is om Elycio niet te mogelijkheid te bieden als nog een aanbieding te doen. Dit snijdt dus geen hout en 
zal de Staat in het ongelijk worden gesteld. De rechter zal zeggen dat de aanbestedende dienst dan eerder een 
aanbestedingstraject had moeten starten. Het weerhoudt de Staat namelijk niet om zich niet aan de spelregels van 
het aanbesteden te houden en deze te ontlopen. 

Aan beide organisaties moet de mogelijkheid worden gegeven om een gewijzigde inschrijving te laten indienen en 
daarna eventueel met beide organisaties een gesprek aan.te gaan. Een datum waarop deze gesprekken zullen 
plaatsvinden kunnen eventueel al worden gepland en zo nodig al worden vermeld in de uitnodiging voor het doen 
van een gewijzigde inschrijving. 
Op basis van de gevoerde gesprekken daarvan kan dan een uiteindelijke keuze worden gemaakt, waarbij rekening 
kan worden gehouden met de datum waarop kan worden gestart en met de eventuele gewijzigde prijsstelling voor 
de afname en herkansing van de taaltoets. 

Lukt het om vandaag nog even contact te hebben al dan niet even een mondeling gesprek te hebben over de in te 
zetten acties? 

Met vriendelijke groet, 

Van:WPIWYQ 
Verzonden: maandag 7 november 2016 9:25 
Aa n :Mige 	 
Onderwerp: RE: uitnodiging Cito en Elycio voor vernieuwde aanbieding Taaltoets, perceel 1 

MA 
Het BIG-register moet over ruim een week op de site aangeven waar men terecht kan voor deze toets. 
Ik stel dus voor zo snel mogelijk met Cito om tafel te gaan zitten. Zij hebben een toets op de plank liggen, Elycio 
heeft nog niets. 
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Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

www.cibg.nl  

Van: 
Verzonden: donderdag 3 november 2016 16:02 
Aan: 
Onderwerp: uitnodiging Cito en Elycio voor vernieuwde aanbieding Taaltoets, perceel 1 

Hallo n, 

Ik heb alvast een aanzet gemaakt voor het opnieuw benaderen van Cito/Radboud en Elycio Talen voor het bieden 
van de mogelijkheid om een vernieuwde aanbieding in te dienen voor perceel 1 voor het afnemen van de taaltoets 
Nederlands 
Wat we even moeten afstemmen is hoe lang we de partijen de tijd zullen geven om een aanbieding te doen. Zelf 
denk ik aan een week (7dg.) tot 10 kalenderdagen. Mijns inziens betreft het, het aanvullen en concreter maken van 
het plan van aanpak naar aanleiding van de door ons gegeven motivering in de afwijzingsbrieven. 

Als jij nog iets aan de uitnodiging wil toevoegen om mee te geven verneem ik het wel. 
Mocht je behoefte hebben om even face to face te klankborden is dat uiteraard prima. Ik laat het dan even aan jouw 
agenda over wanneer dat jou dan het beste uitkomt. 

Ik zie een reactie zo spoedig als mogelijk is tegemoet. Dan houden we de vaart er in om zo snel mogelijk perceel 1 
ook te kunnen gunnen. 

Met vriendelijke groet, 

1 Ot- 
Senior inkoopadviseur 

Haagse Inkoop Samenwerking 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van BZK 
Wilhelmina van Pruisenweg 52-78 12595 AN I Den Haag I Kamer Geel, 8e etage 
Postbus 20011 1 2500 EA I Den Haag 
Secretariaat I +31(0)70 7000521 

T +31(0)6 w*, 
ggsgTélf riiksoverheid.n1 
http://www.UBRiik.n1   
Linked 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

donderdag 17 november 2016 13:52 

M1111116~ 
RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Doc. 151 

HalloL 	e1, contactpersoon bij de HIS is 10.2.e 	. Hieronder heb ik zijn gegevens vermeld. Groeten, 

Senior inkoopadviseur 

Haagse Inkoop Samenwerking 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van BZK 
Wilhelmina van Pruisenweg 52-78 1 2595 AN 1 Den Haag 1 Kamer Geel, 8e etage 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 
Secretariaat 1 +31(0)7010.21é-14  

T +31(0)6 10.2.e 
10.2.e @rijksoverheid.nl 
http://www.UBRiik.n1   

Van: 1012L  
Verzonden: donderdag 17 november 2016 13:11 
Aan: 0-'12-Kt-' 

••• 	 r_j; 
CC: 1 0.  
Onderwerp: RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Beste 10.2.e en1234,  

Met wie kan ik hier het beste contact over opnemen? Hebben jullie een contactpersoon bij HIS en babel? 
Met wie had jij gesprokenW2N? 

Gr LIZ., 

Sent with Good (www.good.com)  

	Original Message 	 
From:10.2.e 	AI 
Sent: Wednesday, November 16, 2016 05:12 PM W. Europe Standard Time 
To: 10.2.e  4 1111111) 
Cc: 
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Subject: RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Collega's, ik heb net contact gehad metaP 	. Zij hecht eraan dat a. er contact wordt opgenomen met Babel om 
Babel te informeren dat wij informatie op de site gaan plaatsen en dat de overeenkomst wordt ondertekend. Er mag 
vanuit R&K 2 geen contact worden opgenomen met Babel. ¶O 2.e 	onderneem jij actie richting Babel en HIS? 
G roeten, 19.2 .e 

Van:10.2.e 
Verzonden: woensdag 16 november 2016 16:55 
Aan: 10.2.e 

Onderwerp: RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Collega's, gelet op het bijgevoegde mailtje aan JZ vond ik het niet nodig nu opnieuw te reageren. Dat betekent niet 
dat ik geen standpunt heb. Wat mij betreft, verwijzen wij naar Babel waar het gaat om een overeenkomst die nog 
niet getekend is. Wat we niet moeten doen, is al vooruitlopen op het andere traject waar nog steeds geen keuze is 
gemaakt. Groeten~ 

Van 419,-',21 
Verzonden: woensdag 16 november 2016 16:29 
Aan: 0,:W2,  
cc: gïr 

Onderwerp: RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Hoi ,102161 
Dank voor je reactie. Vanuit het perspectief van klantgericht denken adviseer ik echt om Babel wel te noemen. 
Anders zeggen we namelijk nog niets en bieden we 0 handelingsperspectief aan de klant. Dat levert veel vragen op 
waarbij de kans groot is dat ze negatief van aard kunnen zijn. Bovendien is de overeenkomst met Babel al in gang 
gezet. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 16 november 2016 16:06 
Aan: iKe,',..z• 
CC:  14!;'),f'-` 

Onderwerp: RE: stand van zaken ondertekening overeenkomst met Babel 

Hoi 

110-2e 	 en ik hebben het net besproken. 
Onze voorkeur gaat uit naar wel zo snel mogelijk beginnen met de communicatie op de website maar dan voor de 
academische beroepen hetzelfde aanhouden als voor de HBO en MBO beroepen; vanaf 1 januari wordt een bewijs 
van taalvaardigheid gevraagd bij registratie in het BIG-register. Indien iemand geen diploma's van primair plus 
secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling, of een diploma van een voltooide 
Nederlandstalige opleiding van het beroep waarvoor men zich wilt registreren in zijn/haar bezit heeft (of verklaring 
van vakbekwaamheid), moet er een certificaat aangeleverd worden (behaald op het juiste niveau). Waar dit 
certificaat behaald kan worden maken we op een later moment bekend (wanneer de contracten officieel getekend 
zijn). 
Lukt het jou om de woordvoering iets aan te passen (Babel dus nog niet noemen)? 
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); Aan: 10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 

Tekst identiek aan document 150. Pagina's 4 tot en met 6 verwijder 

Doc. 151 

Van:10.2.e 1‘... 
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 17:02 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Doc. 152 

vrijdag 18 november 2016 10:14 

RE: bewijs taalvaardigheid 

Dan stel ik voor daar even op te wachten 

Van: 10.2.e 
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 10:11 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 	 77"'"1111111.111 
Onderwerp: RE: bewijs taalvaardigheid 

Net gebeld met 1O 7é 	j. 
Ik heb het aangegeven dat het van belang is dat wij zo snel mogelijk starten met de communicatie op onze website. 
Het liefst verwijzen wij gelijk naar Babel om te voorkomen dat mensen zich aanmelden bij een andere instantie en 
daarna afgewezen worden. 
Ze zijn zelf bezig met een tabblad op hun pagina met meer informatie over deze taaltoets (wordt vergelijkbaar met 
wat ze over de AKV toets melden). Hier komt dan informatie op en een link om je te kunnen inschrijven. Op dit 
moment biedt de website geen specifieke informatie, en als we nu al verwijzen dan vindt de klant niet de informatie 
waar hij/zij naar op zoek is en gaat dan waarschijnlijk bellen naar ons of babel. De verwachting is dat deze pagina 
met specifieke informatie volgende week live gaat. 
Hij gaat voor me navragen wanneer volgende week de verwachting is dat dit live gaat. Hij belt me hier vandaag nog 
over terug. 
Heb gelijk gevraagd voor een voorbeeld certificaat/ gewaarmerkt kopie. Dit komt van pas bij de beoordeling. 

Tot zo ver de update. Als hij me heeft terug gebeld horen jullie weer van me. 

G r 

Van: LOW4_, 
Verzonden: donderdag 17 november 2016 17:11 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: bewijs taalvaardigheid 

Hoi 
Ok, dankje. Hoor het graag...! 
Groet, 

Van 	 O:2 	:,-- -.- 
	2 ' 

Verzonden: donderdag 17 november 2016 16:58 
Aan 1.0tréWg4Ws --,,, 
CC: 1 	 '''' tt'1.-  d itSkgr 
Onderwerp: bewijs taalvaardigheid 

Hoi agA  

Ik krijg 	niet te pakken. Heb hem nog een sms gestuurd maar ook nog geen reactie. 
Heb tevens K6 van HIS proberen te bellen maar die neemt ook niet op. 
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Ik probeer straks nog eens en anders morgen weer. Zodra ik meer weet hoor je het van me. 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

Caminvws.n1 
www.bigregister.n1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

maandag 21 november 2016 11:49 

FW: HPCB update December edition - call for articles 
20161118_Language skills_article newletter HPCB.docx 

Hallo 

Zie bijlage. Via ons HPCB netwerk brengen wij onder de aandacht dat NL het bewijs van taalvaardigheid per 1-1-
2017 zal implementeren. Op deze wijze leveren we een bijdrage aan het bereiken van de "inkomende" 
zorgverleners. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Specialist BIG 
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Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - 
M 06 - 
.10:26@minvws.n1  
www.bigregister.n1  
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: httos://www.biaregister.nl/nieuwsbrief/default.asipx  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van  
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 17:05 
Aan: 'HPCB' 
Onderwerp: RE: HPCB update December edition - call for articles 

Dear g,91g3j , 

We would appreciate it if you would include our article (attached) in the December edition of the HPCB newsletter. 
We would like to draw attention to the fact that the Netherlands will start to control knowledge of language in 
Dutch as of January 1st, 2017. 

I have also included the name of the author, her photograph and the logo of the CIBG. 

If you have any questions please do not hesitate to contact me. 

Hope you will have a nice weekend! 

Warm regards, 

Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 - 10.2.e 
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M 06 

ea mi nvws.n1  
www.bigreg ister. nl   
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: httos://www.bioreoister.nlinieuwsbrief/default.aspx 

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van: HPCB [mailto:hipcb@gmc-uk.orq]  
Verzonden: maandag 7 november 2016 15:07 
CC: HPCB 
Onderwerp: HPCB update December edition - call for articles 

Good afternoon 

I trust you are well. 

We have just started planning for the December edition of the Health Professionals Crossing Borders (HPCB) Crossing 
Borders Update newsletter. 

As you know, this newsletter is sent to over 500 contacts in Europe and across the globe interested in regulatory 
developments related to healthcare professionals, including patient safety organisations, government officials, 
professional bodies, regulators and EU decision makers. Past editions can be found here.  

We are looking for any ideas that you or your colleagues may have for articles. All articles are due to me by Friday, 
18 November so if you could have any suggestions or articles by then, it would be greatly appreciated. Draft articles 
need to be only 200 — 300 words, and sent back to me along with the authors name and any images/logos you think 
appropriate to sit alongside the article. 

If you have any questions regarding this process or to unsubscribe as an HPCB author please email HPCB©gmc-
uk.orq. 

Looking forward to hearing from you. 

Kind regards 
102:Jg 

agankl 
Project Officer 1 HPCB 
Tel: +44 EaMatisAg— 
Email hocb(agnnc-uk.org   

HPCB 
Heatthears Professionals Crossing Borders 

Working with doctors Working for patients 

The General Medical Council helps to protect patients and improve medical education and practice in the 
UK by setting standards for students and doctors. We support them in achieving (and exceeding) those 
standards, and take action when they are not met. 

Unless otherwise expressly agreed by the sender of this email, this communication may contain privileged 
or confidential information which is exempt from disclosure under UK law. This email and its attachments 
may not be used or disclosed except for the purpose for which it has been sent. 
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If you are not the addressee or have received this email in error, please do not read, print, re-transmit, store 
or act in reliance on it or any attachments. Instead, please email the sender and then immediately delete it. 

General Medical Council 

3 Hardman Street, Manchester M3 3AW 

Regents Place, 350 Euston Road, London NW1 3JN 

The Tun, 4 Jacksons Entry, Holyrood Road, Edinburgh EH8 8AE 

4th Floor, Caspian Point 2, Caspian Way, Cardiff Bay CF10 4DQ 

9th Floor, Bedford House, 16-22 Bedford Street, Belfast BT2 7FD 

The GMC is a charity registered in England and Wales (1089278) and Scotland (SC037750) 

3 



10.2.e 
CIBG 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 154 

10.2.e 

The BIG-register administers the registration of healthcare professionals who wish to work in the 
Netherlands. Registration in the BIG-register is done on behalf of the Ministry of Health, Welfare 
and Sport. 

As of January ist, 2017 all health care professionals who wish to apply for registration in the BIG-
register must also provide proof of sufficient knowledge of the Dutch language. 

The rationale for expanding the registration requirements for registration in the BIG-register is that 
we need to be satisfied that health care providers who wish to work in the Netherlands have the 
necessary knowledge of Dutch to communicate effectively with patients as not to put their safety at 
risk. Communicating in Dutch includes speaking, reading, writing and listening. 

For pharmacists, medical doctors, health psychologists, psychotherapists and dentists, the required 
level of language proficiency is B2/C1 (CEFR) and for physical therapists, nurses and midwives the 
level of language proficiency is B1/B2. For all health care providers the test has specific emphasis 
on the language use in the medical profession. 

Directions on how to obtain a certificate of Dutch language skills will be made available on the 
website of the BIG-register as soon as possible: 
https://www.bicireqister.ni/en/registration/inthebigregister/conditions/   
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Van: 
Verzonden: 	 maandag 21 november 2016 10:24 
Aan: 
Onderwerp: 
	

RE: vraag KCC 

Opvolgingsviag: 
	

Opvolgen 
Vlagstatus: 
	

Voltooid 

Had® p  
Als ik het goed begrijp kan men bij DUO een vervangend document aanvragen. Als zij de gegevens hebben geeft 
men zo'n document af. Soms hebben ze de gegevens blijkbaar niet. Dit laatste zou je dan wel bij de veelgestelde 
antwoorden moeten zetten. 

glgt- 	 ,43 
Secretaris Team erkenning buitenlandse diploma's R&K 2 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

070 - 
06 

@minvws.n1 
www.cibo.n1  

Van: Li012 --‹  
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 11:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: vraag KCC 

KCC stelde mij de volgende vraag: 

Als zorgverlener diploma kwijt is van de middelbare school, kun je bij DUO een document opvragen. 
Accepteren we deze documenten ook als bewijs taalvaardigheid? (zie 
https://cluo.nliparticulier/diplomas/over-miin-diploma/overzicht-op-te-vragen-documenten.isp  ) 

Ik denk dat we dit wel mogen accepteren toch? Als dat zo is kunnen we dit misschien opnemen bij veelgestelde 
vragen op de website. Kan me goed voorstellen dat veel mensen hun diploma van de middelbare school kwijt zijn. 

Met vriendelijke groet, 

itkaidakit~ 
Specialist BIG 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

Ql; 
n-tv 	@minvws.ni 
www.bigregister.n1  
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10.2.e 

Van: 	 apált 
Verzonden: 	 maandag 21 november 2016 09:42 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Vragen KCC over taaleis 

Hoi R,2:34 

Ik denk dat er meerdere internationale scholen zijn. Denk b.v. aan de Afcent en Awacs. 

Groetjes, 
n-or: d 

Van:10.2.e  
Verzonden: maandag 21 november 2016 9:04 
Aan: 10.2.e  
Onderwerp: FW: Vragen KCC over taaleis 

Even over nadenken. Hoe gaan we hiermee om? 
Wellicht iets om tijdens de weekstart te bespreken. 

G r 1 0.2.e ' 

Van: 10.2.e 
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 12:23 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Vragen KCC over taaleis 

Dank voor je antwoorden en je snelle reactie. 

Ik heb nog wel 1 opmerking/vraag. Je geeft aan dat jullie BRP check zullen doe als er geen diploma's meer zullen zijn. 
Je hebt in Nederland o.a. de international schools waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven. Dus helemaal 100% 
waterdicht is dat denk ik niet. Ik zie elke werkdag pubers op Den Haag centraal in de trein stappen naar de British 
school in Voorschoten. (Duidelijk herkenbaar aan hun schooluniform(D) 

Maar ja, in hoeverre kun je alles 100% waterdicht timmeren... 

Groet, 
X10:2 ej 

Van: 09.2e 
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 10:54 
Aan: 0'32 
CC: g 
Onderwerp: RE: Vragen KCC over taaleis 

Hierbij mijn antwoorden 

G j,(2<   

Van:10.2.e 
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 8:39 
Aan: 10:2.e 



Doc. 156 
CC: Km» 
Onderwerp: Vragen KCC over taaleis 

Hoi LO 	 

Wij hebben nog een aantal vragen over de taaleis. Kun jij ons antwoord geven op onderstaande 
vragen? 

- Wordt onderwijs gegeven in het Vlaams, gezien als Nederlandstalig onderwijs? Ja 
- Hetzelfde geldt voor het onderwijs gegeven op de Antillen. Wordt dit gezien als Nederlandstalig 

onderwijs? Ja als het om Nederlandstalig onderwijs gaat (wellicht dat er ook Engelstalig 
onderwijs gegeven wordt op de antillen?). Als dit niet blijkt uit het diploma moet de school 
verklaren of het om Nederlandstalig onderwijs ging of niet. 

- Bij de erkenning beroepskwalificaties is nu nog geen taaltoets. Zal deze groep in de 
erkenningsprocedure de AKV toets moeten maken of zullen zij een taaltoets moeten doen bij 
registratie? Nee de erkenningsprocedure blijft gelijk zoals deze nu is. Wel worden mensen erop 
gewezen dat wanneer ze vervolgens een aanvraag registratie willen indienen dat ze op dat 
moment een bewijs van taalvaardigheid moeten overleggen. Ze kunnen dan eventueel al met 
de voorbereidingen beginnen tijdens de erkenningsprocedure maar dit maakt hier geen 
onderdeel van uit. 
Indien zij taaltoets moeten maken bij registratie, zou het wenselijk zijn als VV ze daar al over 
informeert zodat ze niet voor verassingen komen te staan. Gaat dat gebeuren? Opmerking van 

: wat goed uitgelegd moet worden op de website is het verschil tussen degenen die de 
taaltoets moeten doen voorafgaande aan inschrijving in het BIG-register en degenen die de 
taaltoets moeten afleggen in het kader van de beoordeling door de CBGV. 
Dit verschil moet ook duidelijk worden aangegeven op de BIG-website en op de website van (in 
ieder geval) Babel. - dit wordt dus meegenomen 
Als zorgverlener begin volgend jaar aanvraag indient en nog Nederlands moet leren, gaan wij 
dan coulant om met uitstel verlenen? 
We verwachten dat er klanten zullen zijn die niet weten dat er een taaltoets zal zijn, en die 
daar nog op moeten voorbereiden. Nee, er is geen overgangsregeling. Iedereen die vanaf 1 
januari 2017 een aanvraag indient voor registratie moet een bewijs voor taalvaardigheid 
aanleveren. 

- Als zorgverlener basisschool en middelbare school in het Nederlands heeft gevolgd, maar daar 
geen bewijs van kan overleggen. Hoe gaan we daar mee om? Moeten zij alsnog de taaltoets 
doen? 
Velen zullen van de basisschool geen diploma hebben. Zelf had ik toen rapporten. Accepteren 
we dat ook? Indien er geen rapporten/diploma's meer zijn is afgesproken dat we BRP checken. 
Indien daaruit blijkt dat iemand in Nederland woonde tijdens de jaren dat het basis en 
middelbaar onderwijs gevolgd zijn, dan keuren we dat ook goed. In eerste instantie moet 
natuurlijk het diploma aangeleverd worden, BRP-check is enkel als dit echt niet lukt. 
Als zorgverlener diploma kwijt is van de middelbare school, kun je bij DUO een document 
opvragen. Accepteren we deze documenten ook? (zie httbs://duo.nl/particulierldiolomasiover-
mijn-diploma/overzicht-op-te-vragen-documenten.jsp ) Lijkt me wel maar dit moet ik ook even 
navragen. Indien we dit accepteren lijkt het me goed om mensen hiernaar te verwijzen. 
Wellicht opnemen bij veelgestelde vragen op de website. - kom ik nog op terug 

Tot slot, is er nog andere informatie over de taaleis, die niet op de website zal staan, maar wel goed is 
om te weten voor KCC? Vooralsnog geen extra informatie. Even afwachten wat er definitief op de 
website geplaatst wordt. 

Met vriendelijke groet, 

illq)LOM:tYktt41 
Senior Medewerker Klantcontactcentrum 

BIG-Informatielijn 
Agentschap CIBG 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T: BIG-informatielijn 0900-8998225 
vanuit het buitenland 0031 (0)70-3406600 

F: 0031 (0) 70-3405966 
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Doc. 156 
E: info@bigreciisterml  
W: http://www.bicregistenni  
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Doc. 157 

Mill1111111111111111111 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

dinsdag 22 november 2016 13:27 

RE: vraag KCC 

Hoi Allemaal, 

De mail van '1-3=-  roept nog enkele aanvullende vragen in mij op: Uit mijn directe omgeving (grensregio) weet ik dat 
er genoeg mensen zijn die basisonderwijs in het buitenland hebben gevolgd en de middelbare school in Nederland. 
Ook ken ik kinderen die tot groep7 basisonderwijs in Nederland hebben gevolgd en toen (met hun ouders) zijn 
verhuisd naar het buitenland, daar de middelbare school hebben voltooid en nu (als jong volwassene) weer 
woonachtig zijn in Nederland. Ik vraag me ook af in Nederland kan men op de middelbare school 
taalvaardigheidsbewijzen halen voor buitenlandse talen op diverse taalniveaus; o.a. Goethe certificaat voor Duits, 
Anglia voor Engels en DelfScolaire voor Frans. Zijn er in het buitenland ook certificaten te behalen voor Nederlandse 
taal?? En zoja is het (Niveau) voldoende voor de taaltoets?? 

BMINIMIKWri 	 tij 
Registratie-medewerker 

Afdeling Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Kloosterweg 22 1 6412CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

T. 07011 
M. 064 

@rninvws.n1  
www. bigreg ister. nl   

Van: 10.2.e -MeillE 
Verzonden: dinsdag 22 november 2016 12:49 
Aan: 10.2.e 
CC:10.2:e 
Onderwerp: RE: vraag KCC 

Hoi allen, 

BIG-NL gaat ook akkoord met een uittreksel van DUO. Normaliter accepteert BIG-NL enkel een digitaal uittreksel van 
DUO (via de dienstpostbus) of het originele document van DUO. Zijn dit ook de voorwaarden voor het aantonen van 
de Nederlandse taal? Of voldoet in dit geval ook een (niet gewaarmerkt) kopie van het uittreksel? 

We begrijpen dat enkel een combi-bewijs wordt geaccepteerd. Naast een bewijs van het voortgezet onderwijs moet 
dus ook worden bewezen dat het basisonderwijs in Nederland is gevolgd. Met welke documenten bewijst de 
zorgverlener dat het basisonderwijs in de Nederlandse taal is gevolgd? Is een rapport van groep 8 voldoende? 
Accepteren we ook een verklaring van de basisschool? En wat als deze basisschool bijvoorbeeld niet meer bestaat? 
Wij verwachten namelijk dat genoeg mensen geen rapport of diploma meer hebben van het basisonderwijs. 

Namens BIG-NL, 

Met vriendelijke groet, 



Doc. 157 

Registratiemedewerkèr 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Kloosterweg 22 16412 CN j Heerlen 
Postbus 3173 16401 DR 1 Heerlen 

070 
@minvws.n1 

www.bigregister.n1  

Van: 
Verzonden: dinsdag 22 november 2016 11:13 
Aan Ik 
CC: 
Onderwerp: RE: vraag KCC 

Hallo allen, 

Denk er aan dat het een combi-bewijs betreft. Enkel diploma van de middelbare school, volstaat NIET als bewijs 
voor het beheersen van de Nederlandse taal. Er moet ook bewezen zijn dat de basisschool in het NL gevolgd is. 

Dus het document van DUO is bewijs dat we kunnen accepteren, maar op zichzelf staand is dat niet voldoende om 
taalvaardigheid te bewijzen. 

Met vriendelijke groet, 

0:9123;g7 
Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 -g)-72 
M 06 - 
102étaminvws.nl  
www.bigregister.n1  
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: https://www.bigregister.nl/nieuwsbrief/default.aspx  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van  41,22;)- 
Verzonden: dinsdag 22 november 2016 11:09 
Aan: 
CC: 

 

Onderwerp: RE: vraag KCC 

Hoi:402:01 

Wij groep BTL gaan hiermee akkoord. 

Groetjes, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 22 november 2016 11:04 
Aan: 

2 
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Onderwerp: RE: vraag KCC 

H i MICA , 

Het lijkt mij wel logisch dat een kopie van DUO, van het diploma van de middelbare school, volstaat als bewijs 
voor het beheersen van de Nederlandse taal. 

Er is wel nog besproken of er de geldigheidsduur moet zijn. 

Bijvoorbeeld: iemand heeft meer dan 30 jaar geleden een Nederlandse middelbare school doorlopen, is 
vervolgens naar een anderstalig land gegaan om een artikel 3 opleiding te volgen, heeft daar vervolgens altijd tijd 
gewerkt en wil dan, na meer dan 30 jaar weer terug komen naar Nederland om het beroep te beoefenen. Beheert 
deze persoon nog de Nederlandse taal op het juiste niveau (taaltoets niveau?). 

Als er informatie op de website moet komen dan is het wel belangrijk om duidelijkheid te hebben over een 
eventuele geldigheidsduur. 

Groet, me: 

Van: 10.2.e 
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 11:01 

Tekst identiek aan document 155 
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vrijdag 25 november 2016 11:21 

FW: BIG-nieuws 18e editie 

BuitélTrèikwij e verzoek 

Doc. 158 

10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Beste allen, 

Ter info: onderstaande nieuwsbrief is na afstemming zojuist verstuurd naar de circa 12.500 contactpersonen. 

Groet 

Van: BIG-register [mailto:info@bigregister.nl]  
Verzonden: vrijdag 25 november 2016 10:50 
Aan • W072--W'MIWZ'',-;T-.9 • 
Onderwerp: BIG-nieuws 18e editie 

Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk de online versie. 	 18 / 25 november 2016 

Nieuwsbrief BIG-register 
25 november 2016 
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Doc. 158 

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 
januari 2017 
Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate 
beheersen. Vanuit de Nederlandse overheid en vanuit het oogpunt van kwaliteit van de zorg 
wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw 
patiënt of cliënt. Lees meer 

Terug naar boven 

Meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum 
Dit is een vaste rubriek in het BIG-nieuws. In deze rubriek leest u de meestgestelde vragen 
aan het Klantcontactcentrum. Lees meer 

Terug naar boven 

Colofon 

Contactgegevens 	 Input gevraagd 
BIG-register 	 Heeft u tips of nieuws? Wij 
Postbus 3173 	 horen het graag van u! Stuur 
6401 DR Heerlen 	 een e-mail naar 
info@bigregister.nl 	 info@bigregister.nl  of tweet 
0900 — 89 98 225 	 @BlGregister 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u af.  



Van: 
Verzonden: maandag 28 november 2016 10:04 
Aan: 
CC: 

Doc. 159 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus:  

maandag 28 november 2016 14:04 

RE: Informatie taaltoets op website 
Informatie bewijs van taalvaardigheid RP.doc 

Opvolgen 
Voltooid 

Het lijkt me belangrijk om helder te zijn over het proces, maar dat inderdaad zo eenvoudig mogelijk te houden. Met 
de input van gPrd en [1010161 kom ik uit op de tekst in de bijlage (geen gearceerd is nieuw). Naar mijn idee zijn we 
dan duidelijk en volledig en is het in lijn met de overige tekst over de taaltoets. 

Dit hoeft alleen bij de webpagina over erkenning toegevoegd te worden, zoals110 2 1 hieronder al aangeeft. 

10.2ié kun je hiermee instemmen? 

Groet, 

Van102. 
Verzonden: maandag 28 november 2016 10:09 
Aan: 0 
CC: 4 0 

Onderwerp: RE: Informatie taaltoets op website 

Zoals ik het zie hoeft alleen de tekst op deze pagina aangepast te worden: 
https://www. bigregister. nl/registratie/meteen  bu itenlandsdiploma/procedure/erkenningberoepskwa lificatie/defa ult 
.aspx 

Omdat daar nu staat: 
Uw erkenning geldt als bewijs van taalvaardigheid voor uw BIG-registratie. Dit bewijs is 2 jaar geldig. 

Het document is de bijlage is de tekst die ik wil voorstellen. 

Onderwerp: RE: Informatie taaltoets op website 

Ha ID  
Ik heb eerlijk gezegd geen goed beeld (meer) van wat nu de precieze stand van zaken is. D'r is al een heleboel 
commentaar heen en weer gegaan.aq heeft ook nog een paar punten. 
Is het mogelijk dat jij de teksten/tekstvoorstellen zoals je die nu hebt (voor automatische erkenning, erkenning 
beroepskwalificaties en vv) nog een keer naar mij mailt? 
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Secretaris Team erkenning buitenlandse diploma's R&K 2 

Agentschap CIBG I Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

070 - - ° 
06 10x_ 
irn 	(ffiminvws.nl 
www.cibq.n1  

Van : 10.2.e WOMene 
Verzonden: maandag 28 november 2016 9:38 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Informatie taaltoets op website 

Hoil°34, 

Ik begrijp je overwegingen. Op sommige vlakken is het ook lastig om het op een korte duidelijke wijze te beschrijven. 
10.2.e heeft naar aanleiding van onze opmerkingen een tekstvoorstel gedaan die naar mijn mening voldoende 
helder is en ook ruimte laat voor alle uitzonderingen. Kun jij hiermee instemmen? 

Groet, 
10.2.è 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 28 november 2016 9:28 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Informatie taaltoets op website 

Allen, 
Ik ben het niet eens met de twee punten die k9i3O noemt. Op de website moet informatie komen die voor 
aanvragers begrijpelijk is. We kunnen niet alle uitzonderingen noemen. Als we e.e.a. niet duidelijk en betrekkelijk 
simpel op de site zetten, voorzie ik grote problemen: bv mensen die de AKV-toets moeten doen gaan zich melden 
voor de taaltoets voor Europeanen en omgekeerd. Dat zal sowieso gaan gebeuren, maar mijn hoop is dat we met 
een goede en duidelijke en simpele tekst op de site dat kunnen terugdringen. Overigens wordt in de besluiten die 
aanvragers krijgen e.e.a uitgebreider beschreven. 

Punt 2 van gil is een volstrekt academisch punt. Die situatie zal zich wellicht nooit gaan voordoen. Ook hier geldt 
dat de geldigheidsduur van een verklaring van vakbekwaamheid in het besluit wordt vermeld. 

WO :2.e 
Secretaris Team erkenning buitenlandse diploma's R&K 2 

Agentschap CIBG t Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

070 - ed2 
06 - 
0¢ 	©minvws.nl 
www.cibg.nl   
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Doc. 159 
Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 24 november 2016 20:00 
Aan: 10.2.e 	- 
CC: 10.2.e 	 1111~1~1.111111111~1. 
Onderwerp: RE: Informatie taaltoets op website 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 24 november 2016 19:53 
Aan: 10:2.e 
CC:10.2.e  
Onderwerp: RE: Informatie taaltoets op website 

Hoi 10.2.e i en anderen, 

1. Ik ben geen voorstander van een toevoeging van (Europese diploma's) achter Erkenning 
beroepskwalificatie. Het dekt namelijk niet helemaal de lading. Ook derdelands gediplomeerden kunnen 
namelijk onder het Algemeen stelsel vallen en dus een erkenning beroepskwalificatie krijgen. Deze 
categorie valt dan buiten de informatie en bevat voor die groep niet heldere informatie. 

2. Ik ben het niet eens met het volgende voorstel tot wijziging. "Aanvragers met niet-Europese diploma's die 
voor de AKV-toets van de CBGV zijn geslaagd hoeven bij de BIG-registratie niet opnieuw een toets te 
maken."Deze zin klopt namelijk niet. Indien aanvragers met een niet-Europees diploma een AKV toets 
hebben gedaan is niet uitgesloten dat zij bij registratie alsnog een taaltoets moeten doen. Volgens het 
Registratiebesluit BIG (artikel 9, sub e juncto artikel 10) is de vv verklaring een bewijs van 
taalvaardigheid. Deze is twee jaar geldig. Indien een niet-Europees gediplomeerde met een vv verklaring, 
niet binnen twee jaar zijn registratie aanvraagt, dan dient hij dus opnieuw een taaltoets te doen. Ik vind 
dat communicatie hierover van belang is voor de aanvrager. 

Groet, 
Mait 

Van: KO 
Verzonden: donderdag 24 november 2016 17:01 
Aan:  IlritY.? -4 
CC:  if r' 
Onderwerp: RE: Informatie taaltoets op website 

Hoi10.2.e 
	

'C)), 
Wij hebben het ook hierover gehad. Zou je even willen meekijken? 

Groet, 
10.2.e 

Van:10.2.e 
Verzonden: donderdag 24 november 2016 11:59 
Aan: 10.2.e 
CC:10.2.e 
Onderwerp: RE: Informatie taaltoets op website 

Allen, 
Op de betreffende pagina staat: 

Erkenning beroepskwalificatie 

Een erkenning van uw beroepskwalificatie verloopt via onderstaande procedure: Etc. 

3 



Doc. 159 
Misschien is het voor de duidelijkheid goed achter Erkenning beroepskwalificatie tussen haakjes te zetten 
(Europese diploma's). 

Deze pagina geldt dus alleen voor aanvragers met een Europees diploma (= erkenning beroepskwalificatie) 

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 
januari 2017 

Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Vanuit 
de Nederlandse overheid wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als 
zorgverlener en uw patiënt of cliënt. Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht 
voor een BIG-registratie. Als u een niet-Europees diploma heeft vraagt het BIG-register in het kader van de 
erkenningprocedure of voor uw BIG-registratie om een taaltoets af te leggen. 

Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie aanvragen. Uw erkenning geldt als bewijs van taalvaardigheid 
voor uw BIG-registratie. Dit bewijs is 2 jaar geldig. 

Zie de zin Als u een niet-Europees diploma heeft vraagt het BIG-register in het kader van de erkenningsprocedure 
of voor uw BIG-registratie om een taaltoets af te leggen'. Dit is vrees ik moeilijk te begrijpen (de zin loopt ook niet 
goed). Als het al niet duidelijk is voor 1072Jk , hoe moet het dan wel niet zijn voor aanvragers? 

Ik stel voor die zin te veranderen . Hierbij mijn voorzet: 
Als u een Europees diploma heeft eist het BIG-register bij de registratie een bewijs dat u het Nederlands beheerst. 
Als bewijs van taalvaardigheid geldt: 

o diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling of 
o een gewaarmerkt certificaat behaald na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands (deze is 

geldig tot twee jaar na afgifte). 
Aanvragers met niet-Europese diploma's die voor de AKV-toets van de CBGV zijn geslaagd hoeven bij de BIG-
registratie niet opnieuw een toets te maken. 

De laatste zin; 'Na uw erkenning 	 2 jaar geldig' kan dan vervallen. 
Groet, 

Van  10),111::-. 
Verzonden: woensdag 23 november 2016 16:00 
Aan:  1, el;; 

Onderwerp: FW: Informatie taaltoets op website 
Urgentie: Hoog 

H o 	.03M 

https://www.bigregister.nliregistratie/nneteenbuitenlandsdiploma/procedure/erkenningberoepskwalificatie/default  
.aspx  

Op deze pagina staat het volgende: Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie aanvragen. Uw erkenning geldt als 
bewijs van taalvaardigheid voor uw BIG-registratie. Dit bewijs is 2 jaar geldig. 
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Van: 
Verzonden: woensdag 23 november 2016 14:57 
Aan: in 

Doc. 159 
Dit is niet helemaal correct. Indien iemand tijdens de erkenningprocedure reeds de AKV-toets heeft afgelegd dan is 
een extra toets taalvaardigheid niet meer nodig. Echter doet niet iedereen legt een AKV-toets af tijdens de 
erkenningprocedure dus we kunnen niet zomaar stellen dat een erkenning voldoende bewijs is voor het aantonen 
van taalvaardigheid. 

Ik snap dat we het niet al te lastig willen maken maar ik denk dat het verschil wel heel goed duidelijk moet zijn om 
misverstanden te voorkomen. 

Ik wil voorstellen: 
Als u in het kader van de erkenningprocedure reeds de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV) heeft 
afgelegd, dan geldt deze als bewijs van taalvaardigheid. Als u geen AKV-toets heeft afgelegd moet u een ander 
bewijs van taalvaardigheid aan te leveren. Als bewijs van taalvaardigheid geldt: 

o diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling of 
o een gewaarmerkt certificaat behaald na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands (deze is 

geldig tot twee jaar na afgifte). 

Wellicht dat 	en/ofPlell  nog een betere suggestie hebben? 

Onderwerp: Informatie taaltoets op website 

Beste allen, 

De informatie over de taaltoets staat op de website: 

https://www.bigregister.nl/registratie/inhetbigregister/voorwaarden/  
https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/procedure/rechtstreekseinschriiving/defaultasp   
x 
https://www. bigregister.nl/registratie/meteenbu  itenla ndsdi ploma/procedu re/erken ningberoepskwa lificatie/defau lt 
.aspx  

Er verschijnt ook een artikel in de nieuwsbrief die deze week uitkomt en ik stuur zometeen een tweet uit met een 
link naar de info. 
De Engelse vertaling volgt zsm. Aanpassing van de advieswijzer ook. 

@specialisten BIG: geven jullie de info door aan Babel? 

Groet, 

MTO 



Van: 11(a-oli' 
Aa n : 000. 	@ psychotherapie. nl" 
il,p,~@knmp nl>, r taghat4@knmp.n1'  

@fed.knmg.nl>, 
@fed.knmg.nl>, 

@fgzpt.nl>, 
@psynip. nl> 

@knmt.nl>, 
@knov.nr 

@nvgzp.n1" 
Ifere  s @nvo.n1" 

@ant-tandartsen.n1" 
10 'e 	 itha-0; 	@knovsnl>,  
Cc 0. -«ê, 	r ‘tr4.-'0.ti @minvws.nl> .+W4 
Datum: 29-11-2016 07:25 
Onderwerp: Informatie over bewijs van taalvaardigheid tbv BIG-registratie 

minvws. 
1.12 

nl> 

	

@Psychotherapie.nl> rip~t j@knmp.n1" merrEIA@knmp.nl> 	'''''7  @knmp.n1" 
tf-itgi @knmp.nl> í07:g:t.T2'9@fed.knmg.n1"ng-~1@fed.knmg.nl>, Vgg:ZWA@fed.knmg.n1" 

	

fed knmg.n1"arrgy4.~-, 	@fed.knmg.nl> ilpiTOM@fed.knmg. nl  

	

@kngf.nl>, tlO'Zt 	@fgzpt.n1" j), 	@fgzpt.nl>, 	 @fgzpt.n1" 
@nvgzp.nl> 1OF c F 	@nvgzp. nl" "i e - 	@nvgzp.nl> 	 @psynip.n1" 

@nvo.nl> 	@knmt.nrat::17@knmt.nl>, p. . ....,40-  @knmt.n1" 
@ant-tandartsen.nl> e :4:é látigs @knmt.n1" Bij15/.- .'',1.,.., 	@knmt.nl>, 

@venvn nl" 	@venvn.nl>, Wig 	@venvn.n1" -[10,;2~@venvn.nl> 
@minvws.nl> 

Y.14-49f 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Dank je wel, agi:M!  

@knmt.n1 
dinsdag 29 november 2016 10:02 

Betr: Informatie over bewijs van taalvaardigheid tbv BIG-registratie 

Met vriendelijke groet, 

-524-4V 
senior beleidsadviseur KCK 
(werkzaam van maandag t/m donderdag) 

Afdeling Kennis, Communicatie, Kwaliteit 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 
Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein 
T 030 10 	" 
M 06 - 
F 030 It0I 
1.0 Zjetj- 	knmt.n1 

www.allesoverhetgebit.nlwww.knmt.nl   

gitime" 	fa>" ---29-11-2016 07:25:26---Beste allen, Zoals eerder aangegeven in het overleg met het 
BIG-register en de bijbehorende verslage 

Beste allen, 

Zoals eerder aangegeven in het overleg met het BIG-register en de bijbehorende verslagen, geldt vanaf 1 
januari 2017 een extra eis voor inschrijving in het BIG-register: het bewijs van taalvaardigheid. 

Hierbij informeren wij u over dit bewijs van taalvaardigheid. In bijgevoegd document vindt u de tekst die 
daarover op onze website staat en enkele veelgestelde vragen ter achtergrondinformatie. Met deze 
informatie kunt u betrokkenen informeren of eventuele vragen beantwoorden. Verwijzen naar onze 
website of het klantcontact centrum kan uiteraard ook. De informatie komt op onze website binnenkort 
ook in het Engels beschikbaar. 

Als er nog vragen zijn horen wij het graag. 
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Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

BIG-register 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

BIG-informatielijn: 0900 - 8998225 (1 cent per minuut) 
Vanuit het buitenland: 0031 703406600 
info@bigregister.n1  
www. bigregister. n1  
Twitter: @BlGregister 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. [bijlage "Informatie bewijs van taalvaardigheid.docx" is verwijderd door Joan van der Ven/NMT] 

Bereid uw praktijk voor op 2017: kom 10 december naar het congres Praktijk Anno Nu - zie www.praktijkannonu.nl  

Disclaimer: De informatie verzonden in of met dit e-mail bericht is 
uitsluitend voor u bestemd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 
en/of verstrekking daarvan aan derden zonder toestemming van de KNMT is niet 
toegestaan. In geen geval is de KNMT aansprakelijk voor enige schade, van 
welke aard dan ook, welke het directe of indirecte gevolg is van 
handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met 
dit e-mail bericht verstuurde informatie. De KNMT gebruikt externe e-mail 
niet voor het aangaan van verplichtingen. 
*************************************************************** 

Vragen over mondgezondheid, tandheelkundige vergoedingen en verzekeringen of de tandartspraktijk? 
Kijk op http://www.allesoverhetqebit.n1  voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over mondgezondheid. 

2 



Doc. 162 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

HoiWel  

@knmp.nl> 
dinsdag 29 november 2016 10:57 

RE: Informatie over bewijs van taalvaardigheid tbv BIG-registratie 

Begrijp ik het goed dat dus als bewijs van taalvaardigheid geldt een diploma basisonderwijs in NL samen met een 
diploma voortgezet onderwijs in NL en dus niet alleen het laatste? Dat had ik eerder niet zo begrepen. 

Gr 10.2.e 

van:10.2.e 	 '@minvws.nl] 
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 7:25 
Aan: 10.2.e 	@psychotherapie.n1; 10.2.e 

@fed.knmg.n11 0.2.e 	@fed.knmg.n1; 10.2.e 	@fed.knmg.n1; 10.2.e 	@fed.knmg.nl; 
10.2.e 	 @fgzpt.n1; 10.2.e 	@fgzpt.ni;10.2.e@nvgzp.ni;.10.2.e 	@nvgzp.nl; 
10.2.e 	@psynip.n1;10.2.e @nvo.n1; 10.2.e@knmt.n1; 10.2.e 	@knmt.n1; 10.2.e 	@ant- 
tandartsen.n1; 10.2.e 	@knmt.n00.2.e 	@knov.ni; 10.2.e@venvn.n1; 10.2.e 	@venvn.n1 

Tekst identiek aan document 161. Pagina 2 verwijderd 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

LW:›  
woensdag 30 november 2016 14:50 

RE: overeenkomst CITO 

Doc. 163 

Er zijn twee nadere offertes binnengekomen. De HIS is nu bezig e.e.a. af te wikkelen. Ik hoopt dat dit snel kan 
gebeuren. 
Groet, 

Van: 10.2.e 
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 16:17 
Aan: 10.2.e 	z. 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: overeenkomst CITO 

110 2  Hoi • • • 

Is er ondertussen al meer bekend over de overeenkomst die naar alle waarschijnlijkheid gesloten zou worden met 
CITO m.b.t. het afnemen van de taaltoets voor de MBO en HBO-beroepen? 

Andere instanties beginnen ook met communiceren over de aankomende taaltoets: 

https://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2016/11/Taalvaardigheidsbewiis-nodig-voor-BIG/  

Het zou mooi zijn als er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over welke certificaten wij accepteren om te voorkomen 
dat mensen straks met de onjuiste stukken een aanvraag indienen. 

Met vriendelijke groet, 

PS-ZO:~ Ik 
Specialist BIG 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3175 1 6401 DR 1 Heerlen 

0.1 
;0424:: 	nminvws.n1 
www.bigregister.n1  



@fgzpt.n1); 10.2.e 
@nvgzp.n1); 10.2.e 

@psynip.n1' 

@fgzpt.n1); .10,2iej  

@psynip.n1); 
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10.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus:  

10'.2.é 	- 	 @psychotherapie.nl> 
donderdag 1 december 2016 12:01 

FW: Informatie over bewijs van taalvaardigheid tbv BIG-registratie 
Informatie bewijs van taalvaardigheid.docx 

Opvolgen 
Voltooid 

Beste 1014 
Dank voor het bericht. Toevallig kreeg ik deze week ook een bericht over de taaltoets van een NVP-lid die vanuit 
eerdere werkzaamheden voor de Commissie Buitenslands gediplomeerden geïnteresseerd is in nieuwe regelgeving 
mbt beheersing Nederlandse taal. Zij geeft aan: "Ik bekeek de test bij het genoemde instituut die 
psychotherapeuten ook moeten gaan doen, maar die is puur medisch, met termen die ik ook nauwelijks beheers... ". 
Ik heb zelf ook de toets bekeken en zie dat de toets inderdaad heel medisch getint is. 
Zou het niet beter zijn een aparte taaltoets op te laten stellen voor de psychologische beroepen? 

Met vriendelijke groet, 

beleidsmedewerker 
tel 030 WO 	(maandag, dinsdag en donderdag) 
WIM 	2psychotherapie.n1  

IWP nederlandse vereniging voor 

psychotherapie 
E: nvp@psychotherapie.n1  
W: www.psychotherapie.nl  

Met ingang van 1 juli 2016 is ons nieuwe adres: Maliebaan 87 - 3581 CG Utrecht 

j@knmp.n1;I0.2.b @knmp.n1;10.2.e @knmp.nl; 
10.2.e 	@fed.knmg.n1;10.2.e 	@fed.knmg.n1; 10.2.e 	 @fed.knmg.n1; 10.2.e A@fed.knmg.n1; 
10.2.e 	 @fgzpt,n1; 10.2.e 	@fgzpt,n1;10.2.e ©nvgzp.n1; 10.2.e 	@nvgzp.n1; 
10.2.e 	@psynip.n1;10.2.e @nvo.n1; 10.2.e @knmt.n1; 10.2.e 	@knmt.nl; 10.2.e 	1@ant- 
tandartsen.nl; 10.2.e 	@knmt.n1;10.2.e 	@knov.nl; 10.2.e @venvn.n1;10.2.e 	@venvn.n1 

Tékst identiek aan document 161. Pagina 2 verwrderd 
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Van: WEIMMIIMM~M@minvws.nl] 
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 '7:25 
Aan: ¶0727e"-  
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

.•— ;500f01  
donderdag 8 december 2016 17:03 

RE: Website, Bewijs van taalvaardigheid, nieuw voorstel 

Hoi0n. 

Het is aangepast. gpii-gm, ik probeerde je net te bellen voor een check, maar kreeg je niet te pakken. Willen je 
me bellen als er iets anders moet? 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 8 december 2016 16:12 
Aan: 012 
CC: 

Onderwerp: Website, Bewijs van taalvaardigheid, nieuw voorstel 
Urgentie: Hoog 

Dag10.61, 

Zoals zojuist besproken hierbij een voorstel voor aanpassing (in lijn met alle eerdere communicatie hieromtrent) 
om zo spoedig mogelijk te verwerken. Liefst vandaag nog 0 

Op dit moment staat er gewoon nog onjuiste informatie in, waarop de zorgverlener zich kan gaan beroepen. Zie 
bijvoorbeeld: 
`Uw erkenning geldt als bewijs van taalvaardigheid voor uw BIG-registratie. Dit bewijs is 2 jaar geldig.' 

Dit is niet zo. Dat geldt alleen voor de verklaring van vakbekwaamheid. 

Gele arcering is weghalen op de genoemde webpagina. Tekst onder groen gearceerd "toevoegen" is toevoegen op 
de genoemde pagina. 

Als je vragen hebt, dan is 0-0,ZO:Vj aanspreekpunt vanuit ons. Bedankt voor de moeite! 

Groetjes, 

Q-g:0 



Doc. 168 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Urgentie:  

woensdag 21 december 2016 17:16 
~:át,01: --4átáj);192:9 ~0/~1111.1 
FW: Taaltoets VWS 
Bijlage 7_prijsopgaveformulier versie november'16.pdf; K2_CV_ Bailli.pdf; K2 ,.. 
CV 	(2:- 	.pdf; K2_CV_10.2.e 	,.pdf; Perceel 1_Inleiding en Wens 

K1.1.pdf; Perceel 1_Wens K1.2.pdf; Perceel 1_Wens K1.3.pdf; Perceel 1_Wens 
K1.4.pdf 

Hoog 

Deze documenten moeten we snel doornemen om een volledig beeld te krijgen van het aanbod van cito. Zie 
verder gele arcering. 

Wij moeten uiterlijk vrijdag afwegen en beslissen of we gaan voor 1 partij, nl CIT, of daarvan afzien. 11.1 

Ik ben nu tevens contactpersoon van ?9?: . Hij schakelt aanstaande vrijdag met mij of er bezwaar/kort geding is 
ingediend. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070IrO2 
M 06 - 

e  4 -;@minvws.nl 
www.bigrepister.n1  
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: httos://www.bigregister.nl/nieuwsbrief/default.asox  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van: 
Verzonden: woensdag 21 december 2016 16:56 
Aan:i" 
Onderwerp: RE: Taaltoets VWS 

Hallo M, 

Naar aanleiding van het telefoongesprek van zojuist doe ik je bijgaand een afschrift van de vernieuwde inschrijving 
van Cito toekomen, nadat in de eerdere aanbestedingsprocedure door Cito niet het minimum aantal punten was 
behaald op het plan van aanpak. In de eerdere procedure was samenwerking gezocht met Radboud 'n to Language 
en kreeg de taaltoets een bijna een 'wetenschappelijke' benadering. Omdat ook Elycio Talen B.V. als andere 
aanbieder ook niet het minimum aantal punten had behaald op het plan van aanpak is de procedure via 



4 

Dit houdt in dat vanaf volgende week dinsdag de voorbereidingen kunnen worden getroffen voor het ondertekenen 
van de overeenkomst met Cito. 	 :wy 

~44 

Doc. 168 
onderhandelingen opgestart. Beide organisaties is de mogelijkheid geboden om een vernieuwde inschrijving te 
doen. Deze vernieuwde inschrijving van Cito tref je hierbij aan. Cito heeft nu ruimschoots het minimum aantal 
punten behaald is heeft zich veel meer toegelegd op de werkwijze zoals die wordt gehanteerd voor de doelgroepen 
van personen van buiten de EER. Betrokkenheid van Radboud 'n to Language is dan ook nu niet meer aan de orde. 

Vrijdag as. loopt de bezwaartermijn af ten aanzien van de voorgenomen gunning van de procedure gunning via 
onderhandelingen. 

Ik hoop je hiermee alvast even voldoende informatie te hebben verstrekt. Voor de andere gevraagde informatie 
moet ik even voor gaan zitten en zal ik je morgen toezenden. 

Met vriendelijke groet, 

IW 

senior inkoopadviseur 

UBRIHIS 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN 1 Den Haag 1 Kamer Geel, 8e etage 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

T 070 W't.211 (secretariaat) 
M 06 	-,21j 

@rijksoverheid.n1  
http://UBRiik.nl/HIS  
Linked 

Van:092._ 
Verzonden: woensdag 21 december 2016 13:15 
Aan: Opj:2g, 
Onderwe-rp: FW: Taaltoets VWS 
Urgentie: Hoog 

Beste m, 
Ik zou graag vandaag contact willen hierover. Zou je mij vandaag willen terugbellen op een van onderstaande 
nummers? 

Met vriendelijke groet, 

2 
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Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR I Heerlen 

T 070 - 02{e 
M 06 
Ea- (aminvws.nl  
www.bigreqister.n1  
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: https://www.bigredister.nl/nieuwsbrief/default.aspx  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van:10.2.e -g 
Verzonden: woensdag 21 december 2016 10:26 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: FW: Taaltoets VWS 

Haito10.2.e, 

Er zijn door Elycio vragen gesteld over de beoordeling naar aanleiding van de afwijzingsbrief 
11.1 

De vragen hebben voornamelijk betrekking op het inhoudelijke vlak. 
Ik stel voor dat het CIBG alvast een 'concept' beantwoording gaat formuleren op de gestelde en deze dan in een 
mondeling gesprek toe te lichten door Elycio hiervoor uit te nodigen. 
Daarna kunnen we alsnog de beantwoording ook in een brief bevestigen als het gesprek is geweest. 

Kun jij aanwas een voorstel doen op welke termijn een gesprek met Elycio zou kunnen plaatsvinden. 
Hoe eerder hoe beter. 

Als er vragen zijn die de HIS kan beantwoorden zal ik daar een voorzet voor maken. 

Ik zie een reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Van 
Verzonden: woensdag 21 december 2016 8:50 
Aan: lp 	 " 
Onderwerp: FW: Taaltoets VWS 

P zie onderstaand reactie van Elycio........ 

Groet 
3 
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Van: 	 @elyciotalen.nl] 
Verzonden: woensdag 21 december 2016 8:17 
Aan: EMEIIIM, 
Onderwerp: Taaltoets VWS 

Geachte mevrouw 

Het onderstaande bericht heb ik zojuist gepost via Tenderned. Voor de volledigheid zend ik u dit ook per 
directe mail. Ik verneem graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

[begin] 
Geachte mevrouw 

met de nodige teleurstelling heb ik kennis genomen van de beslissing inzake de taaltoets Nederlands perceel 
1. 

Na bestudering van de beoordelingen (deze en de voorgaande) kamp ik met een aantal vragen. En ik stel het 
zeer op prijs hierop inhoudelijke antwoorden te mogen ontvangen. Ik zal me beperken tot de meest 
opvallende aspecten. 

Ad k1.1 ontwikkeling toets 
In de beschrijving en de Nota van Inlichtingen is herhaaldelijk gesteld dat het aan de aanbieder is om te 
bepalen op welke wijze de toets wordt vormgegeven. 

Naar aanleiding van ons eerdere voorstel voor een wat uitgebreidere toets dan nu is aangeboden werd in de 
beoordeling ten aanzien van een in die toets verwerkte lees- en schrijfopdracht gesteld: "dit is niet gevraagd 
in het beschrijvend document". 

In de huidige beoordeling wordt in directe tegenstelling daarmee echter juist als oordeel gegeven over het 
nieuw geformuleerde voorstel: "het lezen van teksten en schrijven komen hierbij niet aan bod". 

Graag verneem ik hoe deze tegenstrijdigheid kan worden verklaard. 

Eveneens wordt aangegeven dat een luistertoets, als opgenomen in het nieuwe voorstel, niet gevraagd is. 

Afgezien van het feit dat het dus de vrijheid is van de aanbieder om te bepalen hoe de taalvaardigheid wordt 
gemeten, vraag ik mij in gemoede af hoe het mogelijk is om taalvaardigheid te bepalen als de 
luistervaardigheid niet gemeten wordt. 

De beoordelingscommissie geeft ook aan twijfels te hebben over verschillende aspecten van de door ons 
aangeboden toets. Het is op zich volkomen begrijpelijk dat er twijfel kan bestaan aangaande een dienst die 
in opzet anders (en ten opzichte van de bestaande situatie ook aanmerkelijk goedkoper) is dan de bestaande. 
Maar het doel van een aanbesteding is toch ook juist om te onderzoeken in hoeverre er andere dan de 
bekende mogelijkheden bestaan om een gewenst resultaat te bereiken. Anders was het immers aanzienlijk 
eenvoudiger geweest te vragen de bestaande dienst op zoveel mogelijk identieke wijze te reproduceren. 

Om die twijfel weg te nemen heeft de commissie kennelijk haar toevlucht genomen tot het zoeken van 
informatie op een primair voor commerciële doeleinden bestemde website. 
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Maar gegeven het andere karakter ten opzichte van de bestaande test had het toch juist in de rede gelegen 
om de aangeboden demo aan te vragen en op die manier de toets op zijn minst te onderzoeken of contact op 
te nemen een relevante vragen te stellen, zoals expliciet is aangeboden? 

Ad k1.2 praktische organisatie 
Aangaande een certificaat wordt verwezen naar een recent gepubliceerde wijziging van het 
Registratiebesluit BIG. Dit is echter op geen enkele wijze onderdeel (geweest) van de 
aanbestedingsprocedure of de erop volgende stap. Dus waarom wordt dit aspect meegewogen? 

Ten aanzien van de winnende aanbieder wordt gesteld dat deze beschikt over een websitenaam met daarop 
de nodige informatie omtrent verschillende aspecten van de procedure - waarbij "het hierbij werken met 
dropdown menu's" kennelijk aanspreekt. 

Het is volkomen logisch dat de in wezen zittende leverancier beschikt over een opzet van een werkende 
website die immers grotendeels (als onderdeel van de AKV-toets) ook al in de voorgaande periode kon 
worden gebruikt. Door het bestaan van die website als een relevante factor in de beoordeling te gebruiken, 
wordt echter automatisch iedere andere aanbieder op een onoverbrugbare achterstand gezet. 

Ad k1.3 wijze van beoordelen 
Een soortgelijk commentaar geldt het oordeel over de wijze van beoordelen van de toetsresultaten. Het is 
logisch dat een zittende aanbieder een complete beschrijving kan geven van het proces dat hij in het 
verleden al heeft toegepast - waarschijnlijk tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. Ook hier geldt dat 
een nieuwe aanbieder op deze wijze bij voorbaat ver op achterstand wordt gezet. 

De beoordelaars uiten twijfel over realiteitsgehalte en effectiviteit van de werkwijze, maar verliezen uit het 
oog dat de test al meerdere jaren een uitstekend en relevant meetresultaat geeft. Ook hier rijst de vraag: 
waarom geen nadere informatie gevraagd over een dienst die kennelijk nieuw is en afwijkt van het 
bestaande patroon?. 

Ad k2.1 CVs 
Met verbazing heb ik geconstateerd dat de uitspraken over de verstrekte CV's volkomen identiek zijn aan 
die uit de voorgaande beoordeling. Waarom is het de commissie niet opgevallen dat de beide CV's waarop 
kritiek wordt geleverd, juist op de betreffende punten zijn aangepast (omdat de betreffende personen wel 
degelijk over de eerder kennelijk gemiste vaardigheden en kwaliteiten beschikken)? 

In bredere zin merk ik op dat wij geen probleem hebben met het verliezen van deze aanbesteding, omdat ik 
mij kan voorstellen dat Cito op een aantal punten een wezenlijk betere aanbieding heeft gedaan. Maar tenzij 
dit als een gewenste uitkomst wordt gezien, zou het de aanbestedende dienst toch zorgen moeten baren dat 
er op beide trajecten (p1 en p2) uiteindelijk maar twee respectievelijk drie aanbieders hebben gereageerd en 
dat in beide gevallen de zittende aanbieder als winnaar uit de bus is gekomen. 

Een inhoudelijke reactie op het hierboven besprokene, wat mij betreft in een gesprek met de in dit opzicht 
verantwoordelijke personen, stel ik zeer op prijs. U kunt mij hiervoor desgewenst bereiken via 06 

Ik wens u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig en gelukkig 2017. 

Met vriendelijke groet, 

ELYCIO TALEN 
[einde] 
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Taaltoets AKV (nederlands) 350 x 	 
Administratieve werkzaamheden 

(aanmeldincissysteem, website etc) 350 x 
D' 'tate factuur en incasso 350 x 

Digitale uitslagverstrekking en certificaat 	4910..A 
Papieren gewaarmerkt kopie van certificaat met Cito stempel 350 x 

j(M:ki 

Halfjaarlijks rapportage aan opdrachtgever met aantal gezakten 
en geslaagden incl. naw 350 x10,:419 

tarieven afname taaltoets Nederlands 
niveau B1 (t.b.v. verpleegkundigen) en B2 (t.b.v. fysiotherapeuten en 

	 bedrag in Euro 
verloskundigen). 

tarief per deelnemer * Perceel 1 

tarieven atname taaltoets Nederlands 
niveau B2/C1 t.b.v. (arts, tandarts, apotheker, gz/psycholoog, psychotherapeut en 
alle andere wettelijk erkende specialismen gebaseerd op één van deze 
basisberoepen 

bedrag in Euro 

tarief per deelnemer * nvt Perceel 2 
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Perceel 1 

Perceel 2 

* voor de opgave van de prijs dient inschrijver hierbij uit te gaan 
van een totaal aantal van 350 deelnemers op jaarbasis. 

P.1 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Arnhem, 22 november 2016 

Naam rechtsgeldig 
ondertekenaar: 
Functie; 

Plaats en datum; 

Handtekening: 
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tarief herkansing taaltoets Nederlands, niveau B1 en B2 P.2 

Perceel 2 tarief per deelnemer * 

* voor de opgave van de prijs dient inschrijver hierbij uit te gaan 
van een totaal aantal van 100 deelnemers op jaarbasis die kiezen 
voor een herkansing . 

tarief herkansing taaltoets Nederlands, niveau 82/C1 bedrag in Euro 

nvt 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Arnhem, 22 november 2016 

10.2.e 

Naam rechtsgeldig 
ondertekenaar: 
Functie: 

Plaats en datum: 

Handtekening: 
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K1.3 De wijze van beoordelen van gemaakte toetsen door de deelnemers 

De kwaliteit van de toets hangt mede af van een zorgvuldig beschreven beoordelingssystematiek, 
waarbij helder omschreven criteria voor de bepaling van elke score duidelijk zijn geformuleerd. 
Hoewel er sprake is van twee verschillende toetsen, namelijk één voor niveau B1 en één voor 
niveau B2, hanteren we voor beide dezelfde werkwijze van beoordelen: 

1. Medewerkers van Cito beoordelen de toetsen handmatig aan de hand van de sleutel en 
beoordelingsvoorschriften die zijn opgenomen in het correctieboekje. 

2. Inhoudelijke specialisten Nederlandse taal van Cito beoordelen de open vragen en de 
schrijfopdracht. 

In het nu volgende beschrijven we hoe de beoordelingsprocedure er uitziet voor de twee 
onderdelen van de toets, lezen en schrijven. We gebruiken daarbij dezelfde beoordelingsmodellen 
en cesuren als bij de toets voor de buitenslands gediplomeerden van buiten de EER. 

Beoordelingsprocedure onderdeel lezen 

De meerkeuzevragen beoordelen we aan de hand van de sleutel die in het correctieboekje is 
opgenomen. Dit is een heel betrouwbare manier van scoren, aangezien op elke vraag maar één 
gegeven alternatief goed is. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag kennen we 1 
scorepunt toe. 

De beoordelingsprocedure voor de open vragen is complexer. Aan elke open vraag is op basis van 
de moeilijkheid en de gevraagde kennis door de toetsconstructeur een maximaal aantal te behalen 
punten toegekend. Wanneer een vraag een maximumscore van 2 heeft, kan dit betekenen dat de 
kandidaat ook aan twee scoringscategorieën moet voldoen. Bijvoorbeeld 1) inhoudelijk het juiste 
antwoord en 2) het maximaal aantal woorden dat het antwoord mag bevatten. Zowel het maximaal 
aantal te behalen punten per opgave als de voorwaarden waaraan het antwoord moet voldoen, 
staan in het opgavenboekje van de kandidaat. Hoe de score per opgave is opgebouwd, staat in het 
beoordelingsmodel dat opgenomen is in het correctieboekje. 

De beoordelaar die de uitwerking van de opdracht beoordeelt, bepaalt het aantal scorepunten van 
de kandidaat aan de hand van het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0,1,2,....n, 
waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor die opdracht is. 

De beoordelaar kent scorepunten toe met inachtneming van de volgende regels: 

• Indien een opdracht volledig juist is uitgevoerd, kent de beoordelaar het maximaal te 
behalen aantal scorepunten toe; 

• Indien een opdracht gedeeltelijk juist is uitgevoerd, trekt de beoordelaar scorepunten af 
van de per scoringscategorie aangeven maximumscore, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

• Indien een uitwerking niet in het beoordelingsmodel voorkomt en deze uitwerking op grond 
van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als onjuist of gedeeltelijk onjuist 
aangemerkt kan worden, trekt de beoordelaar scorepunten af in de geest van het 
beoordelingsmodel; 

• Indien een uitwerking niet volgens het beoordelingsmodel beoordeeld kan worden, trekt de 
beoordelaar het per scoringscategorie aangegeven aantal scorepunten af; 

• Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet de beoordelaar steeds 
opnieuw aanrekenen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld; 
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• De beoordelaar kent scorepunten toe op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven; 

• Schrijffouten vallen bij het onderdeel lezen buiten het beoordelingsmodel. 

Het doel van het beoordelingsmodel en de regels is tot een zo betrouwbaar mogelijke score te 
komen. Het moet voor de uitslag immers niet uitmaken wie de beoordelaar is. Om er zeker van te 
zijn dat het beoordelingsmodel goed wordt toegepast en de ruimte voor interpretatie zo objectief 
mogelijk wordt ingevuld, zetten we inhoudelijke taalspecialisten in voor de beoordeling van de 
open vragen. 

Beoordelingsprocedure onderdeel schrijven 

Bij het onderdeel schrijven staan twee categorieën in het beoordelingsvoorschrift: 

1. Vorm en inhoud 

2. Taalgebruik, opbouw en techniek 

Voor beide beoordelingscategorieën is door de toetsconstructeur van Cito op basis van de 
gevraagde kennis en moeilijkheid van de opgave, een maximaal aantal te behalen punten bepaald. 

Bij de beoordeling van de categorie vorm en inhoud, trekt de beoordelaar punten af van het 
maximaal aantal te behalen punten, wanneer hij constateert dat: 

• De punten die de in de opdracht staan niet of onvoldoende zijn uitgewerkt; 
• De briefvorm niet of onvoldoende is uitgewerkt; 
• De brief minder dan het minimum aantal woorden bevat. 

Bij de beoordeling van de categorie taalgebruik, opbouw en techniek, trekt de beoordelaar punten 
af van het maximaal aantal te behalen punten, wanneer hij constateert dat er sprake is van: 

• Woordfouten: de kandidaat gebruikt in een zin een verkeerd woord; 
• Zinsfouten: wanneer een zin een opeenhoping van fouten bevat, waarbij het moeilijk is 

aan te geven hoeveel/welke fouten zijn gemaakt, spreken we van een zinsfout; 
• Spelfouten; 
• Fouten in interpunctie en hoofdlettergebruik; 
• Het ontbreken van samenhang en een logische volgorde; 
• Een onverzorgde indruk. 

Daarbij opgemerkt dat een fout in een fout niet meetelt. Als bijvoorbeeld in een zinsfout een woord 
verkeerd gespeld wordt, telt deze laatste fout niet mee. Ook wanneer een kandidaat herhaaldelijk 
dezelfde spelfout maakt, telt deze slechts één keer mee. 
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Uiteindelijke score 

Het maximaal aantal te behalen punten voor de onderdelen lezen en schrijven tellen we bij elkaar 
op. Dit is het maximaal aantal te behalen punten voor de hele toets. Voor het onderdeel 
Nederlands van de AKV-toets is op basis van het totaal aantal te behalen punten een 
zak/slaaggrens, oftewel cesuur, bepaald. Zowel voor de toets op B1 als op B2. Dit is het minimum 
aantal punten dat een kandidaat moet hebben gescoord om te slagen. Voor deze doelgroep 
hanteren we dezelfde cesuren. Het totaal aantal punten dat de kandidaat heeft gehaald, 
vergelijken we met de cesuur om te bepalen of de kandidaat gezakt of geslaagd is. 

Door de zorgvuldig uitgewerkte beoordelingssystematiek en bijbehorende cesuren krijgt de 
kandidaat een betrouwbare beoordeling en uitslag, die onafhankelijk is van wie hem beoordeelt. De 
uitslag van de kandidaten afkomstig van een land binnen de EER is volledig vergelijkbaar met de 
uitslag van kandidaten die het onderdeel Nederlands van de toets voor buitenslands 
gediplomeerden van buiten de EER hebben gemaakt. 
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Perceel 1 
Inleiding 

Het CIBG heeft partijen uitgenodigd om in te schrijven op de opdracht betreffende het aanbieden 
en afnemen van een taaltoets Nederlands op niveau B1 en B2 voor de doelgroep buitenslands 
gediplomeerden van binnen de EER met een beroep in de individuele gezondheidszorg. Het doet 
ons genoegen u een plan van aanpak aan te bieden voor deze taaltoets. 

Als specialist in het ontwikkelen en leveren van toetsen en examens, beheersen we het gehele 
spectrum van de in het beschrijvend document gevraagde dienstverlening. In ons plan van aanpak 
gaan we dieper in op hoe ons aanbod aansluit op de door u opgestelde sub-subgunningscriteria 
K1.1 tot en met K1.4. We zijn in ons aanbod in ieder geval uitgegaan van de volgende twee 
punten: 

1. Het is een vereiste dat per 1 december 2016 wordt gestart met de uitvoering van de opdracht. 
We kiezen er om die reden voor om geen nieuwe toets te ontwikkelen, maar een bestaande toets 
in te zetten. Ook maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande ketens voor de toetsafname en 
de administratieve afhandeling. 

2. We maken toetsinhoudelijk geen onderscheid tussen beroepsbeoefenaren met een diploma 
behaald in een land van binnen of buiten de EER. Het land van herkomst van de zorgverlener is 
met het oog op patiëntveiligheid immers geen factor. Voor zowel beroepsbeoefenaren met een 
diploma behaald in een land van binnen of buiten de EER, geldt dat ze het Nederlands op het juiste 
niveau moeten beheersen. 

Wij zijn ons bewust van het belang van de taalvaardigheid met het oog op de patiëntveiligheid. De 
taaltoets Nederlands biedt zekerheid dat de beroepsbeoefenaren die opgenomen worden in het 
BIG-register de taal op het gevraagde niveau beheersen. Door gebruik te maken van de expertise 
die we de afgelopen jaren hebben opgedaan als aanbieder van de taaltoets Nederlands voor 
buitenslands gediplomeerden van buiten de EER, zijn we in staat een inhoudelijk passend en 
economisch gunstig aanbod te doen. 

In onderstaande plan van aanpak gaan we per sub-subgunningscriterium dieper in op de 
specificaties van ons aanbod. 

K1.1. De wijze waarop de taaltoets Nederlands wordt ontwikkeld en het niveau bij het 
afnemen van de taaltoets wordt getoetst. 

Cito verzorgt al de ontwikkeling en afname van de taaltoets Nederlands voor beroepsbeoefenaren 
met een diploma behaald in een land buiten de EER. Met het onderdeel Nederlands van deze 
(AKV-)toets, toetsen we de vaardigheden lezen en schrijven op B1 en B2-niveau. Aangezien de 
communicatieve vaardigheden spreken en luisteren geen deel uitmaken van perceel 1, is het 
onderdeel Nederlands uit de bestaande (AKV-)toets goed inzetbaar voor de doelgroep waar dit 
perceel betrekking op heeft. Op deze manier toetsen we beroepsbeoefenaren met een diploma 
behaald in een land binnen of buiten de EER op dezelfde manier. 

K1.1a De wijze waarop de taaltoets Nederlands wordt ontwikkeld 

De taaltoets Nederlands bestaat uit opgaven die zorgvuldig geselecteerd zijn uit de openbare 
examens voor vmbo-t (B1) en havo (B2). Deze examens zijn door toetsdeskundigen van Cito 
ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zoals ook in de 
meegestuurde CV's te lezen is, zijn onze toetsdeskundigen gespecialiseerd in het construeren van 
items die het gevraagde niveau toetsen. De verpleegkundigen maken de toets B1, de 
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fysiotherapeuten en verloskundigen maken de toets B2. Per niveau zijn twee toetsversies 
beschikbaar, zodat herkansers de tweede keer een andere toets maken. Elke toets bestaat uit de 
onderdelen lezen en schrijven. 

Het onderdeel Lezen 

Het onderdeel lezen bestaat uit 2 à 3 teksten. De kandidaat beantwoordt zo'n 20 vragen behorende 
bij deze teksten. Ongeveer 80% van de vragen zijn gesloten oftewel meerkeuzevragen. Voor het 
meten van een taalvaardigheid is een toets met meerkeuzevragen zeer betrouwbaar en 
kostenefficiënt in de afname. De kandidaten krijgen relatief veel items voorgelegd waarmee ze hun 
vaardigheid aantonen. Daarbij geven meerkeuzevragen een betrouwbare score, slechts één van de 
gegeven alternatieven is juist. In de toets zijn ook een aantal open vragen opgenomen. Daarin 
vragen we de kandidaat in eigen woorden iets uit te leggen of een onderbouwing te formuleren. 

De kwaliteit van een toets wordt mede bepaald door de validiteit. Dat wil zeggen dat de toets, en 
dus ook de afzonderlijke toetsvragen, moet meten wat de opdrachtgever of maker ervan beoogt te 
meten. Het doel van deze toets is het toetsen van het niveau van de Nederlandse taal en bij uitstek 
niet de medische kennis. Om die reden zijn de authentieke teksten met algemene onderwerpen uit 
de vmbo-t en havo-examens inzetbaar. Dit zijn bijvoorbeeld (kranten)artikelen of advertenties, die 
de kandidaat zal herkennen uit het dagelijks leven. 

Het onderdeel Schrijven 

In de toets is één schrijftaak opgenomen. We vragen de kandidaat een brief te schrijven waarin hij 
een aantal in de taak beschreven elementen moet opnemen. De kandidaat krijgt een aanwijzing uit 
hoeveel woorden de brief minimaal en maximaal mag bestaan. Ook krijgt de kandidaat een korte 
uitleg over de aspecten waarop de brief beoordeeld wordt. 

Kl.lb De wijze waarop het niveau bil het afnemen van de taaltoets wordt getoetst. 

Toetsing 

Het Nederlandse schoolsysteem hanteert een systematische beschrijving van wat leerlingen in 
opeenvolgende fasen van het onderwijs aan basisvaardigheden moeten hebben op het gebied van 
taal en rekenen. Dit is het Referentiekader Taal en Rekenen van de commissie Meijerink. Het 
referentiekader beschrijft de basisvaardigheden aan de hand van F-niveaus. Het niveau van de 
examens Nederlands voor vmbo-t en havo zijn respectievelijk 2F en 3F. 

Uit onderzoek' van het College voor Toetsen en Examens blijkt dat 2F en 3F sterk vergelijkbaar 
zijn met de niveaus Bl. en B2 van het Europees Referentiekader. In het ERK staan de volgende 
kenmerken voor de niveaus B1 en B2 met betrekking tot lezen en schrijven: 

Onafhankelijk gebruiker 
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke 
standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig 
voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. (....)Kan een 
eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die 
vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. (...) 

B2 
	

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, 
zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip 
van technische besprekingen in het eigen vakgebied.(...) Kan 
duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala 
van onderwerpen(...) 

1  Bron: httos://www.hetcyte.nlinieuws/20140722/veroeliiking staatsexamens nt2 met andere 
referentieniveaus  
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Bovenstaande kenmerken uit het Europees Referentiekader zijn het uitgangspunt voor de selectie 
van teksten uit de examens vmbo-t en havo waarmee we de toetsen samenstellen. De opgaven 
zijn ontwikkeld door ervaren toetsdeskundigen met expertise op niveau 2F/3F. De geselecteerde 
teksten voldoen aan de uitgangspunten van het ERK, zo toetsen we of de kandidaat het juiste 
taalniveau beheerst. 

Vaststelling 

De opgaven van het onderdeel Nederlands van de AKV-toets zijn al vastgesteld. Wanneer we de 
teksten uit de AKV-toets ook gaan inzetten voor de groep buitenslands gediplomeerden van binnen 
de EER, neemt het aantal afnamen toe en is het risico op bekendraken groter. Om deze reden is 
het belangrijk de toetsen om de twee jaar in ieder geval deels te verversen. Graag gaan wij tegen 
die tijd in overleg over welke aanpassingen gewenst zijn. Hiervoor maken we dan een aparte 
kostenopgave. 

De procedure van vaststelling is dan als volgt. Een toetsdeskundige van Cito met expertise op het 
gebied van de Nederlandse taal voert een actualiteitscheck uit op de toetsen. Inhoudelijk 
verouderde opgaven vervangen we. Hiervoor gebruiken we bestaande teksten en opgaven uit 
andere examens van het vmbo-t en het havo-examen. We selecteren teksten die inhoudelijk 
aansluiten op de leefwereld van volwassenen. Deze opgaven zijn, voordat ze zijn opgenomen in het 
examen, al door een commissie vastgesteld op niveau 2F/3F. De nieuwe opgaven leggen we voor 
aan de opdrachtgever. Na akkoord nemen we ze op in de toets. 

Cesuur 

De cesuur is de zak/slaaggrens oftewel de score die de kandidaat minstens moet behalen om te 
slagen. Voor het onderdeel Nederlands van de AKV-toets hebben we een cesuur bepaald, zowel 
voor de toets op niveau B1 als B2. We hanteren deze cesuren ook voor de kandidaten met een 
diploma behaald in een land binnen de EER. Op deze manier maken we ook in de uitslag geen 
onderscheid tussen de buitenslands gediplomeerden van binnen of buiten de EER. 
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K1.4 De wijze waarop kwaliteit van de taaltoets, toetsing en beoordeling gedurende de 
looptijd van de overeenkomst wordt geborgd, alsmede onderhouden en van welke 
databestanden gebruik gemaakt wordt. 

Borging Kwaliteit en onderhoud van de taaltoets en het niveau 

De toets is opgebouwd uit geselecteerde teksten afkomstig van havo en vmbo-t examens. De 
toetsconstructeurs die deze toetsen ontwikkelen, zijn allen deskundig op hun vakgebied en in het 
construeren van items die het gevraagde niveau toetsen. Zij maken daarbij gebruik van 
handboeken voor toetsontwikkeling, richtlijnen voor toetsconstructie en de betreffende 
referentiekaders (bijvoorbeeld ERK). Elk item wordt meermaals gescreend en beoordeeld door 
collega-toetsontwikkelaars. De eindversie leggen we voor aan een adviescommissie bestaande uit 
deskundigen. We verwerken het advies en leggen de items voor aan een vaststellingscommissie, 
die bepaalt of we het item in het examen kunnen opnemen. Op deze manier komen we tot een 
valide en betrouwbare toets. 

Cito heeft veel ervaring met high-stakes examens, oftewel examens die belangrijke gevolgen 
hebben voor de kandidaat. Voor meetinstrumenten van de hoogste kwaliteit, maken we gebruik 
van onafhankelijke standaarden. Zo voldoen de teksten aan standaarden voor centrale 
examinering, opgesteld door het College van Examens. Deze standaarden zijn hoger dan het 
toezichtskader van de onderwijsinspectie voor examens die instellingen zelf ontwikkelen. Daarbij 
hanteert Cito daar waar mogelijk en noodzakelijk wetenschappelijke standaarden die zijn 
neergelegd in de normen van Cotan, het RCEC en de NVE1. 

Ook bij de afname hanteert Cito voor dit project dezelfde strenge standaarden als bij andere 
high-stakes examens. Op deze manier realiseren we een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare 
afname en beoordeling. Geheimhouding van het materiaal is daarbij gewaarborgd, tot het moment 
van toetsafname bevinden de toetsen zich in een afgesloten kluis. Om een transparante procedure 
tijdens de toetsafname te waarborgen, stellen we een examenreglement op dat we op de 
informatiepagina van de toets plaatsen (op www.cito.nl). De kandidaat kan dit altijd inzien. 

Met betrekking tot onderhoud is er risico dat door toename van het aantal afnamen de items 
eerder bekendraken. Wanneer dit gebeurt, werkt de toets niet goed meer. Kandidaten kunnen dan 
onterecht slagen. Om deze reden is het belangrijk om de toets om de twee jaar in ieder geval deels 
te verversen. 

De procedure is dan als volgt. Een toetsdeskundige van Cito met expertise op het gebied van de 
Nederlandse taal voert een actualiteitscheck uit op de toetsen. Inhoudelijk verouderde opgaven 
vervangen we. Hiervoor gebruiken we bestaande teksten en opgaven uit andere examens van het 
vmbo-t en het havo-examen. We selecteren teksten die inhoudelijk aansluiten op de leefwereld van 
volwassenen. Deze opgaven zijn, voordat ze zijn opgenomen in het examen, al door een commissie 
vastgesteld op niveau 2F/3F. De nieuwe opgaven leggen we voor aan de opdrachtgever. Na 
akkoord nemen we ze op in de toets. 

1  Commissie Toetsaangelegenheden Nederland, Research Center Examinering en Certificering, Nederlandse 
Vereniging voor Examens. 
Perceel 1— Wens K1.4 	 201600274.015.001 
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Kwaliteit en onderhoud van de beoordeling 

Om te komen tot betrouwbare oordelen over de door de kandidaten geproduceerde opdrachten, 
maakt Cito gebruik van zorgvuldig opgestelde en gedetailleerde correctievoorschriften en 
beoordelingsmodellen. 

Het doel van het beoordelingsmodel en de regels voor beoordeling is tot een zo betrouwbaar 
mogelijke score te komen. Het moet voor de uitslag immers niet uitmaken wie de beoordelaar is. 
Om er zeker van te zijn dat het beoordelingsmodel goed wordt toegepast en de ruimte voor 
interpretatie zo objectief mogelijk wordt ingevuld, zetten we inhoudelijke taalspecialisten in voor de 
beoordeling van de open vragen. 

Wanneer een kandidaat het niet eens is met de beoordeling of twijfels heeft, kan hij via het 
mailadres de informatiepagina over de toets op www.cito.nl  contact met ons opnemen. Daarbij 
heeft de kandidaat recht van inzage. Wanneer wij constateren dat er veel vragen over de 
beoordeling komen of kandidaten veel gebruik maken van het recht tot inzage, is dit voor ons 
aanleiding om zowel de toets als het beoordelingsmodel kritisch te bekijken en eventueel aan te 
passen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever. 

Tot slot; Cito werkt volgens een Moreel Handvest en een integriteitscode om haar missie om goed, 
eerlijk en betrouwbaar te toetsen op een eerlijk en integere manier uit te kunnen voeren. 

Perceel 1— Wens K1.4 	 201600274.015.001 
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K1.2 De praktische organisatie van de taaltoets en de administratieve afhandeling 

Het CIBG verwacht voor perceel 1 dat 350 tot 500 kandidaten op jaarbasis de toets zullen 
afleggen. Daarbij zullen 100 personen gebruik maken van de herkansing. We zijn voor deze offerte 
uitgegaan van deze aantallen kandidaten. 

K1.2a De praktische organisatie van de taaltoets 

We maken gebruik van papieren toetsen. Er is gekozen voor papieren afname van de bestaande 
toetsen omdat de organisatie van de afgelopen jaren optimaal is ingericht op afname van papieren 
toetsen. Daardoor is de afname op deze manier zo (kosten)efficiënt mogelijk. Verder zijn we bij de 
praktische organisatie uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

• Minimaal 15 kandidaten per afnamemoment, maximaal 50 deelnemers; 
• Schriftelijk examen Nederlands (2 uur); 
• Toetsafname 9 keer per kalenderjaar. 

We gaan uit van 9 afnamen per kalenderjaar en plannen geen afnamen in de maanden juli, 
augustus en december. Ervaring met andere examens leert dat er dan nauwelijks inschrijvingen 
zijn. Wij stellen voor dat de informatie op site gereed is in december 2016. 
De afname start dan in januari 2017. Wanneer het aantal afnamemomenten niet genoeg is, 
plannen we meer afnamemomenten in. 

Onderdelen: 

• Examenleider; 
• Surveillant (bij grote aantallen); 
• Zaalhuur; 
• Verzenden materiaal; 
• Materiaal: 15 of meer examenboekjes en correctieboekje; 
• Verwerken antwoorden/correctie/ beoordelen schrijfopdracht. 

De kosten van de onderdelen zijn doorberekend in het bedrag per kandidaat per afname. 

Locatie en bereikbaarheid 

De afname vindt plaats in WTC Regardz in Arnhem (www.wtcarnhem.nl). WTC Arnhem ligt aan 
station Arnhem Centraal. Parkeergelegenheid is op loopafstand in Parkeergarage Centraal. 

Aanmeldprocedure 

Op www.cito.nl  maken we een aparte omgeving aan met informatie over de toets. In overleg met 
het CIBG bepalen we welke informatie er op de pagina moet. Hier komt in ieder geval te staan voor 
welke doelgroep de toets is. En wat het doel is van de toets. De pagina is volledig in het 
Nederlands. Hier komt ook het examenreglement te staan. 

Kandidaten schrijven zich in voor een afnamemoment met de volgende gegevens: 

• Naam en geslacht; 
• Adres; 
• Emailadres; 
• Geboortedatum; 
• Legitimatienummer; 
• Nationaliteit; 
• Gewenst afnamemoment. 

Perceel 1— Wens K1.2 	 201600274.015.001 
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Per beroep ontwikkelen we een aparte aanmeldingstool, het beroep bepaalt welke toets de 
kandidaat krijgt, B1 of B2. We willen voorkomen dat personen die niet tot de doelgroep voor deze 
toets behoren zich kunnen aanmelden. Bijvoorbeeld buitenslands gediplomeerden van buiten de 
EER. Een mogelijkheid hiervoor is het werken met een dropdown-menu bij het invulveld 
nationaliteit, waar alleen de landen van de EER in staan. Wanneer een kandidaat zijn nationaliteit 
er niet tussen ziet staan, kan hij zich niet inschrijven en wordt hij verwezen naar de 
informatiepagina. Totdat deze mogelijkheid er is, voeren we de check handmatig uit. 

Een herkanser meldt zich op dezelfde manier aan voor één van de 9 afnamemomenten. Conform 
de Nota van Inlichtingen gaan we uit van één keer herkansen. Cito controleert op basis van de 
inschrijving of iemand een herkanser is. Bij een derde inschrijving ontvangt de kandidaat geen 
oproepbrief. 

Na aanmelding ontvangt de kandidaat een digitale factuur. 4 Weken voor de afnamedatum is de 
sluitingsdatum voor inschrijving. Vervolgens ontvangt de kandidaat 2 weken voor afname de 
oproepbrief op voorwaarde dat de betaling is ontvangen. Wanneer zich voor een afnamemoment 
minder dan 15 kandidaten aanmelden, schuift de inschrijving door naar het volgende 
afnamemoment. De kandidaat ontvangt hierover bericht. 

Afname 

Met de oproepbrief en een legitimatiebewijs meldt de kandidaat zich 30 minuten voor afname bij 
de examenleider op de locatie. 

Voorlichtingsbijeenkomst 

Graag bieden wij kandidaten de mogelijkheid zich optimaal voor te bereiden. Behalve de informatie 
op de website, staan wij de kandidaten graag persoonlijk te woord. Twee keer per jaar verzorgen 
wij daarom een voorlichtingsbijeenkomst. De data stellen we in overleg met het CIBG vast. We 
combineren daarbij de groep van buitenslands gediplomeerden van buiten de EER met die van 
binnen de EER. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst geven we een presentatie over de inhoud en 
praktische organisatie van de toets. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het beantwoorden van 
vragen van kandidaten. 

K1.2b De administratieve afhandeling  

Bekendmaking Uitslag 

Uiterlijk 4 weken na de afname ontvangt de kandidaat digitaal de uitslag van zijn toets. Wanneer 
de kandidaat geslaagd is, ontvangt hij een digitaal certificaat. Aangezien er twee toetsen zijn, 
ontwikkelen we ook twee certificaten. Een voor niveau B1 en een voor niveau B2. Het certificaat 
ontwerpen we in samenspraak met de opdrachtgever. 

Cito verstuurt gelijktijdig een papieren kopie voorzien van Cito watermerk naar het CIBG. Deze 
gewaarmerkte kopie is ten behoeve van inschrijving in het BIG-register. 

Inzagerecht 

In het geval van vragen over de uitslag, neemt de kandidaat via een emailadres op de 
informatiepagina contact met ons op. Eventuele inzage is enkel mogelijk bij Cito als 
toetsafnemende instantie. Wij zorgen voor het samenstellen van het inzagemateriaal. 

Perceel 1— Wens K1.2 	 201600274.015.001 
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Voorwaarden inzagerecht: 

• Kandidaten hebben inzagerecht; 
• Bij inzage mag men geen gebruik maken van pen, papier, foto- of filmapparatuur en 

dergelijke; 
• Examens blijven geheim; 
• Examens blijven in beheer van Cito; 
• Aantekeningen van de kandidaat mogen niet over de toetsvragen gaan, hierop wordt 

toegezien. 

Aan inzage zijn kosten voor de kandidaat verbonden van €100,-.(excl.btw) 

N.B. Cito bewaart de toetsen en toetsresultaten van de kandidaten tot één jaar na afname. De 
toetsresultaten worden daarna vernietigd. 

Beveiliging van Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens en resultaten staan veilig afgeschermd op een apart deel van de server van 
Cito, beveiligd met een wachtwoord. De papieren versies van de toetsen bevinden zich - vóór de 
verspreiding, onder deelnemers op het toetsmoment zelf - in een afgesloten kluis. 

Om datalekken te voorkomen, zijn persoonsgegevens volgens de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) beveiligd. Wij hanteren hiervoor al passende technische en 
organisatorische maatregelen, aangezien we dit verplicht zijn binnen het privacyreglement van 
Cito. Zo is ons administratiesysteem beveiligd tegen datalekken en heeft binnen de organisatie 
slechts een beperkt aantal medewerkers toegang tot het systeem. 

Perceel 1- Wens K1.2 	 201600274.015.001 
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LP,,..?„ P 
Van: 	 Schayik, C.G.A. van (Kees) 
Verzonden: 	 vrijdag 23 december 2016 12:38 
Aan: 	 10.2.e 
cc: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	 RE: Taaltoets VWS 

Met vriendelijke groet, 

Kees van Schayik 
COO tevens plv. directeur 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 12500 BC 1 Den Haag 

T 07040.2.1 
M 06-10.2.e 
www.cibg.n1 

	Original Message 	 
From:10.2.e 
Sent: Friday, December 23, 2016 12:18 PM W. Europe Standard Time 
To:10.2.e 	 0—• .2.ë 
Cc: 0.2.e 
Subject: RE: Taaltoets VWS 

Ik zend een vergaderverzoek uitiatt is bereid om aan te sluiten. 

Met vriendelijke groet, 

j0.2.ea 

	Original Message 	 
From: Schayik, C.G.A. van (Kees) 
Sent: Friday, December 23, 2016 12:14 PM W. Europe Standard Time 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Taaltoets VWS 

Om de verwarring uit de weg te ruimen stel ik voor om dinsdag om 11.00 uur elkaar even te bellen in een 
gezamenlijke call. 

Met vriendelijke groet, 
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Kees van Schayik 
COO tevens plv. directeur 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T 070 
M 06-- 
www.cibg.n1 

	Original Message 	 
From: rl'O'F21~  
Sent: Friday, December 23, 2016 12:13 PM W. Europe Standard Time 
To:  d 02yW8« 
Cc: trgg„,„ 111  

Subject: RE: Taaltoets VWS 

Cito is volgens mij de enige in Nederland die juist wel vanaf januari de toets kan afnemen 	 Die hebben ze nl al. 

102 
Secretaris Team erkenning buitenlandse diploma's R&K 2 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

070 - 
06 - 0=2 

rn invws.n1 
www.cibg.nl   

Van: 10.2.e 
Verzonden: vrijdag 23 december 2016 12:10 
Aan: 10.2.e 	 10.2.e 	9  
CC: t10.2.e 
Onderwerp: RE: Taaltoets VWS 

	en ook omdat ik lees dat Cito per 1/1 niet kan leveren. Uiteraard gaat bij mij ook het klantbelang boven 
het gemak van het CIBG. 

Met vriendelijke groet, 

Kees van Schayik 
COO tevens plv. directeur 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 12515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

2 



Original Message 
From: 
Sent: Friday, December 23, 2016 11:42 AM W. Europe Standard Time 
To:  90 	Schayik, C.G.A. van (Kees) 
Cc: 
Subject: RE: Taaltoets VWS 
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T 070-10.2.e 
M060,2e,  
www.cibg.nl   

	Original Message 	 
From: Schayik, C.G.A. van (Kees) 
Sent: Friday, December 23, 2016 12:07 PM W. Europe Standard Time 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Taaltoets VWS 

Hoi, 
Buitëfirbikwijdte verzoek7 Kunnen wij dinsdag niet even gezamenlijk telefonisch overleggen? 

Met vriendelijke groet, 

Kees van Schayik 
COO tevens plv. directeur 

Agentschap CIBG i Dienst voor Registers 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T 0701-0-1:6— 
M 0610.2.e 
www.cibg.nl   

r. 

Duo is schijnbaar ook een marktpartij die mee kan doen. 

We moeten snel besluiten of we contracten met meerdere partijen willen sluiten of met geen of met slechts 



Cit42:15~- ':`"tit • 
Kunnen wij niet het volgende doen? 
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1. 

Met vriendelijke groeten, 

WI:21e zet-aci,r21 

Registers en Knooppunten 
Afdelingshoofd 

	Original Message 	 
From: 
Sent: Friday, December 23, 2016 11:30 AM W. Europe Standard Time 
To: Schayik, C.G.A. van (Kees)  
ce:Kwp-Aw.  »V 
Subject: RE: Taaltoets VWS 

Kees, 
Zie de reactie van de HIS. 

•£, 	Y. 

Zoals ik gisteren tegen je zei moeten er als ik mij goed herinner in 2017 aanbestedingsprocedures komen voor een 
aantal toetsen die de CBGV laat doen. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 23 december 2016 9:24 
Aan: ,kot'„z.,  
CC: 
Onderwerp: FW: Taaltoets VWS 

Dag lagA 

4 
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Wil jij 	informeren dat wij hierop zullen reageren? Ik maak uit de mail yank?,  
reactie geboden is. Vind jij van wel? 

niet op dat vandaag 

Voor ons weegt het belang van de klant om te weten waar ze terecht kunnen per 1 jan zwaarder dan ons 
belang om slechts met 1 partij van doen te hebben (makkelijker beoordelen). In mijn visie: Alleen middels 
de laatste optie van r5ga kunnen wij onze klanten laten weten waar ze aan toe zijn per 1 januari. Ik ontvang 
graag jouw visie zodat we met 1 mond vanuit RK3 kunnen reageren richting HIS. 

Zou jij ons in reply op deze mail de conceptreactie aan Elycio willen mailen? 

Groet, 

Met vriendelijke groet, 

10'2: 

	Original Message 	 
From:a,,t, 
Sent: Friday, December 23, 2016 09:07 AM W. Europe Standard Time 
To: 12rew 
cc: 
Subject: FW: Taaltoets VWS 

Goedemorger.9:?1, 

Onderstaande reactie heb ik van de aanbestedingsjurist van de HIS ontvangen. 

Tijdens een gesprek in januari kan dan verduidelijking worden gegeven op de gestelde vraagpunten. 

Graag even contact welke actie het CIBG voor staat. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 22 december 2016 18:02 
Aan: 



1.1 
meer, (zie als voorbeeld de bijlage hierbij de geel gemaakte tekst). 

Iets toevoegen aan de brief gaat niet 

Doc. 177 
CC: 
Onderwerp: RE: Taaltoets VWS 

Ha  nol 0.2.e ,  

Kun je zo verder? 

H G;f0121, 

Van:  
Verzonden: donderdag 22 december 2016 13:52 
Aan. • 
Onderwerp: FW: Taaltoets VWS 
Urgentie: Hoog 

Even op de valreep als je voornemens bent met 'kerstreces' te gaan. 

Onderstaande e-mail is ontvangen van Elycio Talen B.V. naar aanleiding van de brief omtrent het voornemen tot 
gunnen. Deze brief was een tweede brief omdat bij de openbare procedure geen van de twee inschrijvers voldeed 
aan het minimum aantal te behalen punten van 60% op het Plan van aanpak. Vervolgens is gestart met de 
procedure gunning via onderhandelingen en op aangeven vankOT 	 onder beide inschrijvers uitgezet 
om een vernieuwde inschrijving te doen. 

Mijn vraag is of op basis van de e-mail de datum van de bezwaartermijn moet worden opgeschort. De loopt morgen 
23/12 af. Afschrift verzonden brief bijgevoegd. 
?1.  V17w-'2  . 
Ik ben namelijk inmiddels twee keer gebeld door het CIBG over de voortgang in de aanbesteding. Waaronder zojuist 
door de plaatsvangend directeur van Agentschap CIBG, Kees van Schayik. Dit omdat de wet waarop deze 
aanbesteding betrekking per 1 januari 2017 van kracht wordt. En bepaalde instanties hierover nog informatie over 
moeten ontvangen. 

Het CIBG heeft reeds een concept beantwoording aangereikt. 

Graag even een reactie welke stappen gezet mogen worden en welke niet. 
Alvast dank voor een (snelle) reactie. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
senior inkoopadviseur 

6 
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UBRIHIS 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van BZK 
Wilhelmina van Pruisenweg 52 1 2595 AN 1 Den Haag 1 Kamer Geel, 8e etage 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 

T 070-P 	(secretariaat) 
M 06 

Oriiksoverheid.n1 
http://www.UBRiik.n1   
Linked 

Van:10.2.e 
Verzonden: woensdaa 21 december 2016.8,:50 

Tekst identiek aan document 168. Pagina's 8 tot en met 9 verwijderd 

7 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

dinsdag 27 december 2016 12:05 

FW: vragen ikv aanbesteding bewijs van taalvaardigheid 
stb-2016-422 - Registratiebesluit BIG.pdf 

Ter info 

Met vriendelijke groet, 

Specialist BIG 

Registers 
Agentschap CIBG 
Kloosterweg 22 1 6412 CN 1 Heerlen 
Postbus 3173 1 6401 DR 1 Heerlen 

T 070 -1107- ' 
M 06 -FiO2 

Laai„ 
1-02 d@minvws.n1  
www.bigregister.nl   
Aanmelden nieuwsbrief BIG-register: https://www.bigregister.nl/nieuwsbrief/default.aspx  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij 
ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment. 

Van : W.  0 

	

	 --'4,-..:,  -,t-2  _, _ 
Verzonden: dinsdag 27 december 2016 12:04 
Aan WOW2.- ' -~ 	'rk'~fflWf-7(4)''''' =,-; 6,L., 	-t";.-..f  ta,'Lei442.: - 	 Jj,•.->.-- 'r'j'':,'J,S, 

CC: Schayik, C.G.A. van (Kees) 
Onderwerp: FW: vragen ikv aanbesteding bewijs van taalvaardigheid 

Ter informatie. 

Groeten, 

Van: aarialINIMM • 
Verzonden: dinsdag 27 december 2016 12:03 
Aan  10}7_,L 
CC:  j.10.1 7 	Schayik, C.G.A. van (Kees) 
Onderwerp: vragen ikv aanbesteding bewijs van taalvaardigheid 

Geachte 

Vanmorgen heeft een overleg plaatsgevonden over de (gunning van een) aanbesteding voor afgifte 
van bewijs van taalvaardigheid, zoals bedoeld in het Registratiebesluit BIG. De aanbesteding zal aan 
CITO gegund worden. Aan dit overleg nam uw collega, -102:tr,4 	ook deel. 

Tijdens het overleg ontstond de vraag hoe om te gaan met bewijzen van taalvaardigheid die wel 
voldoen aan de gestelde eisen (zie artikel 2, lid 9 Registratiebesluit BIG; bijgevoegd), maar die niet 
door CITO zijn afgegeven. In dat kader hebben wij drie vragen: 

1. Kunnen wij bewijzen van taalvaardigheid die niet door CITO zijn afgegeven, maar wel aan de 
vereisten van het Registratiebesluit BIG voldoen, accepteren? Zo ja, dan zou dit in de praktijk 
kunnen betekenen dat CITO de aanbesteding is gegund, maar dat bewijzen van taalvaardigheid 
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van andere partijen, die niet met de aanbesteding hebben meegedaan, ook geaccepteerd 
kunnen worden. 

2. Mogen wij als CIBG ook verwijzen naar andere partijen dan CITO voor bewijzen van 
taalvaardigheid? Of zijn wij vanwege de gunning gehouden om exclusief naar CITO te 
verwijzen? 

3. En hoe zit dat op het moment dat CITO tijdelijk geen aanbod heeft voor het afleggen van een 
toets, maar dit bij een andere partij wel eerder mogelijk is? 

Graag vernemen wij uiterlijk eind volgende week uw reactie op deze vragen. 

Vanzelfsprekend ben ik voor nadere vragen of overleg bereikbaar. 

Alvast bedankt voor uw reactie! 

Met vriendelijke groet, 

-Zie-;037' 	7.• 

Juridisch adviseur 

Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Afdeling Juridische Zaken 
Hoftoren - Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 
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Verslag 20-1 Den Bosch 

Mededelingen 
Korte uitleg over nieuwe indeling VV. 	en 	zijn in principe de enige behandelaren. 
Dienstpostbus hebben enkel de behandelaren toegang tot. Wanneer er een inhoudelijke vraag over 
een dossier is graag adjuncten op cc zetten: F0.2.6~5~11~ 

Nieuwe brieven EBK zijn voorgelegd bij RK2, 10.2.e 	Wanneer de inhoud is afgestemd 
ook voorleggen bij 10.2.e1. Graag reactie voor 26 februari. 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Activiteitenoverzicht 
00gam wil een afsluitend overzicht maken. Er zal ook een evaluatie komen (schriftelijk). 
De rol van IMI coordinator komt ook te liggen bij CIBG.t •an gaf aan dat zij de meldingen 
ontvangt wanneer een aanvraag te lang blijft liggen en dergelijke. 4 p" geeft aan dat in IMI 
een dienstpostbus staat aangegeven. 	 A stemt dit nog af met uggffl en koppelt dit terug naar 
RK3. 

Bewijs van taalvaardigheid 4 per 1 juli zal het in werking treden. Procestekening wordt doorragg 
gemaakt. Procestekeningen worden door de behandelaars wel gebruikt! 
Beslisboom 4 protocol RK3 wordt eind januari overgedragen aan het team BTL. Het is een 
'groeidocument' dat altijd up to date gehouden wordt. 
Papieren aanvraagformulier [1:9M zal hiernaar kijken; aanpassen toelichten en dergelijke met 
betrekking tot taalvaardigheid. Gaat het hier om nieuwe functionaliteiten in het webformulier? Zo 
ja dan is er een release nodig. Wordt nagevraagd bijnIkl. 
Meva zal met onderwijsinstelling 'Babel' afstemmen hoe het bewijsstuk van taalvaardigheid eruit 
komt te zijn (soort certificaat?). 
Wanneer gaan we communiceren over het verplicht stellen van bewijs van taalvaardigheid? 
Voordat het in de Staatscourant komt te staan willen we er wat over zeggen op de website. 
Waarschijnlijk wordt hierover pas begin juni over gecommuniceerd. Iggiej geeft ook aan dat het 
van belang is om aanvragers eerder op de hoogte te stellen. Het liefst zo snel mogelijk. Raad van 
state moet zich er nog over buigen dus het is niet wenselijk om er nu al over te communiceren. We 
wachten even de gesprekken af tussen Meva en Babel en Cito. Streven is om in maart erover te 
kunnen communiceren. Meva stemt intern af en koppelt het terug 4 »grom (cc "401,  
Ook tijdig informeren van KCC 4 zorgen voor goede woordvoering. 

Buiten reikwijdte verzoek 

De woensdag blijft nog even gereserveerd om bij elkaar te komen. 
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