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Inleiding 
 
Volgens artikel 41 van het Reglement van Registratie en Prolongatie BRLO 2022, doet de 
registercommissie jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan het bestuur en de Velon 
leden. De verslagperiode van dit jaarverslag loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. 
 
In dit jaarverslag rapporteert de Registercommissie over de samenstelling van de commissie 
en op welke momenten overleg heeft plaatsgevonden, de besluiten die genomen zijn, een 
reflectie op het eigen handelen en wat de aandachtspunten voor 2022 zijn. 
 
Maart 2022 
 

1. Taken en verantwoordelijkheden Registercommissie 
 

De Registercommissie is de commissie bestaande uit onafhankelijke deskundigen 
aangewezen door het bestuur van Velon, met taken overeenkomstig de in de WHW (Wet op 
het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) genoemde taken van de 
examencommissie op een opleidingsinstituut.  
 
De commissie heeft de volgende taken ten behoeve van registratie en prolongatie (artikel 37 
van het Reglement):  
1. De Registercommissie stelt het eindoordeel van Registratiebeoordelaars en 

Prolongatiebeoordelaars vast. 
2. De Registercommissie ondertekent certificaten na een positief eindoordeel van een 

Registratieaanvraag.  
3. De Registercommissie is verantwoordelijk voor Registratie en Prolongatie Registratie in 

het Beroepsregister.  
4. De Registercommissie ziet toe op de kwaliteit van de Registratieprocedure, de 

Prolongatieprocedure, en de bijbehorende Beoordelingsformulieren.  
5. De Registercommissie ziet toe op de kwaliteit van beoordelen.  
6. De Registercommissie wijst de Velon-beoordelaars aan voor een periode 3 jaar. 
7. De Registercommissie adviseert het bestuur van Velon desgevraagd of op eigen initiatief 

over beëindiging van Registratie in het Beroepsregister.  
 

Daarnaast is de Registercommissie verantwoordelijk voor de erkenning van 
Registratiebeoordelaars en Opleidingseigen Documenten. Ter uitvoering van deze taak laat 
de Registercommissie zich adviseren door de Erkenningscommissie. 

2. Samenstelling Registercommissie en Erkenningscommissie 
 
De samenstelling van de Registercommissie is in 2021 als volgt:  
 

Naam Rol Einde termijn 

Anthony Paijmans Voorzitter 1 september 2022 

Jules Pieters Lid 1 september 2022 

Theo Pullens Lid 1 september 2023 

Liesbeth Zijlstra Lid 1 september 2021 

Ciske Davids Lid 1 september 2021 

 
Twee leden zijn afgetreden. Omdat een commissie van drie leden voldoende wordt geacht, 
zijn geen nieuwe leden geworven. Voor 2022 is dit wel een aandachtspunt.  
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De Erkenningscommissie heeft de volgende leden:  
 

Naam Rol 

Marijke Gommers  Voorzitter 

Vincent Vonk  Lid 

Mariëlle Theunissen Lid 

Peter Ruit  Lid 

 

2a Gevolgde scholing 
 

De leden van de Registercommissie houden zich op de hoogte van ontwikkelingen door 
middel van congres- en workshopbezoek gelieerd aan het reguliere werk als lid van de 
examencommissie. Daarnaast heeft men zitting of zitting gehad in landelijke organen, zoals 
LOEX. 
 

2b De bijeenkomsten van de Registercommissie 
 

De commissie is in 2021 één keer fysiek bij elkaar gekomen, op 1 oktober 2021. Bij deze 
vergadering sloot ook de verenigingsmanager van Velon aan. De commissie heeft verder 
contact gehouden via e-mail.  
Daarnaast heeft de voorzitter twee keer overleg gehad met de verenigingsmanager van 
Velon.  
 
Er zijn, behoudens het toekennen van uitstel van de termijn van prolongatie, geen kwesties 
voorgelegd waarbij de voorzitter op basis van een volmacht van de Registercommissie een 
besluit nam in spoedeisende gevallen. 
 

2c Overleg van de Registercommissie met het bestuur 
 

Er heeft geen overleg plaatsgevonden met het bestuur van Velon. Het voornemen is dit in 
2022 weer te organiseren.  
 

2d Erkenningscommissie 
 
De Erkenningscommissie heeft aandacht geschonken aan de volgende 4 onderwerpen:  

• De (kwaliteit) van het jaarverslag, met als aandachtspunten: 
o De interne professionalisering op een instituut; 
o Bewaken van de onafhankelijkheid; 
o Verantwoordelijkheid voor Prolongatie gedurende de 4 jaren termijn van de 

verschillende beoordelaars geborgd door de cp. 

• De werkbaarheid van het systeem in relatie tot de gewijzigde termijn: Overleg met de 
systeembeheerder op regelmatige basis. Voorstellen gedaan om het systeem en de 
toegankelijkheid voor de contactpersonen te vergemakkelijken (still work in progress). 

• Aanpassingen in het reglement. 

• Contact met het werkveld: De contactpersonen krijgen geen automatische melding 
dat het jaarverslag moet worden ingeleverd. Actie voorzitter: met alle 
contactpersonen vooraf overleg in teams of telefonisch om procedure te verhelderen, 
contact te onderhouden en contactpersonen te wijzen op hun taak. 
 

De eerste groepen hebben een aanvraag gedaan tot erkenning voor vier jaar.  
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3. De besluiten van de Registercommissie 
 

3.1 Registratie en prolongatie 

In 2021 zijn 190 nieuwe lerarenopleiders in het beroepsregister opgenomen, 148 opleiders 
hebben hun registratie geprolongeerd. 132 opleiders zijn uitgeschreven. Deze registraties 
voldoen aan de gestelde criteria volgens het Reglement van Registratie en Prolongatie 
BRLO (zie kader).  

 

In bepaalde omstandigheden wordt een kandidaat niet in het beroepsregister opgenomen. 

Het gaat dan om het niet aanleveren van een aanvraag, het niet betalen van de factuur of 

waarbij de gevraagde herziening niet wordt ingeleverd binnen de gestelde termijn van 30 

dagen. In 2021 is het 18 keer voorgekomen dat een kandidaat niet registreerbaar was. 

Daarbij ging het om de herziening die niet voldoende was of doordat de herzieningstermijn 

overschreden. Er was één keer sprake van een kandidaat die op basis van de beoordeling 

besloot zich meteen terug te trekken. 

 

3.2 Erkenningsaanvragen en erkenningen 
 

Aantal erkenningen januari 2020-december 2021: 

34 beoordelaars (waarvan 1 aspirant) 

Aantal onvolledige aanvragen: 

Bij één instituut ontbrak het jaarverslag (i.v.m. ziekte). Overige aanvragen waren in orde, niet 

altijd op de juiste plek ingeleverd (systeemaanpassingen noodzakelijk). 

Door aanscherping (betalen bij een onvolledige eerste aanvraag) lijkt het erop dat de 

aanvragen kritischer vooraf worden bekeken. 

 

 

Lerarenopleider 
Een Lerarenopleider is iemand die werkzaam is bij of ten behoeve van een instituut 
(Instituutsopleider) of school (Schoolopleider) waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. 
Een lerarenopleider werkt (structureel) aaneensluitend al 2 jaar als lerarenopleider en heeft 1 
tot 3 jaar ervaring, en besteedt hier (substantieel) minimaal 100 uur per jaar aan. 

 
Artikel 9. Voorwaarden voor Initiële Registratie 

1. Om geregistreerd te kunnen worden, dient een Lerarenopleider aangemeld te zijn in het 
BRLO-systeem.  

2. Aanmelden is niet hetzelfde als registreren.  
3. Bij het aanmelden geeft de Lerarenopleider aan zich te willen registreren. Hij geeft daarbij 
zijn persoonsgegevens en inzicht in het voorgenomen Registratietraject.  

4. De Lerarenopleider dient voldoende relevante werkervaring te hebben om te kunnen 
reflecteren op de gedragsindicatoren in de Beroepsstandaard.  

5. De Lerarenopleider dient een Onderwijsbewijs te kunnen overleggen. Als Onderwijsbewijs 
geldt:  

- registratie in lerarenportfolio.nl, of  

- aanstelling als leraar/docent bij reguliere onderwijsinstelling voor PO/VO/MBO/HBO/WO, of  

- aantoonbare lesbevoegdheid d.m.v. een diploma/certificaat van PABO, 1e /2e  graads 

lesbevoegdheid, BKO of BDB.  
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Aantal afwijzingen: 

Geen. 

 

Gestopte beoordelaars: 

In 2021 is de procedure voor erkenningen voor 4 jaar gestart. Als er tussentijds beoordelaars 

stoppen, blijkt dat pas uit het jaarverslag van 2022. 

 

Aantal instituten dat heeft besloten te werken met Velon-beoordelaars: 

 

6 instituten 

Erkenningstermijn van 4 jaar geldt vanaf de eerste datum dat een groep erkend is. D.w.z. dat 

latere aanvragen een kortere looptijd hebben en meegaan in de eerder erkende groep. 

3.3 Fraude 
 
In 2021 zijn er geen meldingen van vermoeden van fraude bij de registercommissie 
ingediend.  

4. Reflectie op eigen functioneren van de Registercommissie 
 

De registercommissie heeft eind 2020 geconstateerd dat het te veel bezig is geweest met 
individuele casussen en te weinig met kwaliteitsmonitoring. Met als doel kalibreersessies te 
professionaliseren heeft de voorzitter van de registercommissie een aantal sessies met de 
verenigingsmanager gehad. In die sessies zijn afspraken rond kalibreren vastgelegd. 
Sindsdien ontvangt de registercommissie de notulen van de beoordelaarsbijeenkomsten die 
gehouden worden, waardoor de registercommissie meer zicht krijgt op de kwaliteit.   

 

Er is een standaardbrief opgesteld om besluiten namens de registercommissie gemakkelijker 
te kunnen communiceren.  

 

Voor het verwerken van individuele casussen zijn procedure afspraken gemaakt met het 
Velon-bureau. Dit verloopt nu naar tevredenheid.  

5. Voorgenomen werkzaamheden 2022 
 

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om BRLO te stroomlijnen. Hier is ook 
de registercommissie vertegenwoordigd.  

6. Reflectie op het functioneren van het Reglement 
 

Het reglement is op één punt bijgesteld, dit betreft een toevoeging in artikel 15: “Indien het lid 

van de Prolongatiecommissie constateert dat na twee herzieningen de beoordeling nog 

steeds niet navolgbaar is, kan de peerassessor niet geprolongeerd worden. De beslissing 

hierover ligt bij het lid van de Prolongatiecommissie in overleg met de voorzitter van de 

Prolongatiecommissie”.  

 

 
 


