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Geachte heer Bruins, 
 
Op 29 april 2019 is aan ATR voor advies voorgelegd het conceptbesluit opleidingseisen 
orthopedagoog-generalist. Dit besluit bevat de eisen waaraan opleidingen en opleidings-
instellingen waarvan de diploma’s toegang geven tot het beroepen in de individuele 
gezondheidszorg-(BIG-)register van orthopedagogen-generalist, moeten voldoen. De 
opleiding tot orthopedagoog-generalist bestaat uit theoretisch en praktisch onderwijs en 
het opdoen van werkervaring. De opleiding is zodanig ingericht dat de orthopedagoog-
generalist alle facetten van het vakgebied beheerst en daarmee beschikt over de in de 
Wet BIG vereiste deskundigheid. Voor inschrijving in het register is vereist het getuig-
schrift waaruit blijkt dat de opleiding tot orthopedagoog-generalist met goed gevolg is 
afgerond. Dit getuigschrift is afgegeven door een door de minister aangewezen 
opleidingsinstelling. Het besluit bevat tevens de overgangsregeling voor personen die 
momenteel al als orthopedagoog-generalist werken. 

Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsings-
kader: 
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het 

meest aangewezen instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de 

wetgeving moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

1. Nut en noodzaak 
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) heeft als doel het 
bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg. Daartoe worden onder meer eisen gesteld aan de opleidin-
gen tot beroepen op dat gebied en worden de deskundigheidsgebieden van de betrokken 
beroepsbeoefenaren omschreven. 
Het college is van mening dat nut en noodzaak van het besluit voldoende zijn aangetoond. 
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2. Minder belastende alternatieven 
De eis tot inschrijving in het register en de opleidingseis zijn gebruikelijk om op basis van 
de Wet BIG handelingen te mogen verrichten. Het is een eis die ook bij andere BIG-
geregistreerde beroepen is gesteld. Het college stelt vast dat er binnen de context van de 
Wet BIG geen minder belastende alternatieven zijn, en heeft geen opmerkingen op dit 
punt. 

3. Werkbaarheid 
De opleidings- en inschrijvingseis die het besluit stelt is als werkbaar aan te merken. De 
eis wijkt niet af van die van de andere BIG-beroepen en is in de praktijk werkbaar 
gebleken. Op het punt van de werkbaarheid heeft het college geen verdere opmerkingen.  

4. Gevolgen regeldruk 
De toelichting bevat een paragraaf over de administratieve lasten en regeldruk. De een-
malige kosten voor registratie van de personen die momenteel al als orthopedagoog-
generalist werken, bedragen € 127.500,-. Voor de ongeveer 100 orthopedagogen-
generalist die jaarlijks afstuderen zijn de jaarlijkse registratiekosten € 8.500,-. Vanwege 
de berekende tijd benodigd voor inschrijving bedraagt de eenmalige toename van regel-
druk € 36.000,- (voor de reeds werkenden) en de structurele toename € 2.400,- (voor 
net afgestudeerden).  
Het college heeft geen verdere opmerkingen bij de regeldrukberekening. 

Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatie-
versie van dit voorstel: 
 
Het besluit vaststellen. 
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
 
 


