
Werkgeversverklaring Bewijsstuk 
BIG‑(her)registratie
gelijkgestelde werkzaamheden 
promovendus
Let op! Doorhalingen en wijzigingen maken deze verklaring ongeldig.

Let op!
Dit formulier kunt u het beste 
downloaden en digitaal invullen. 
Daarna (digitaal) ondertekenen 
en per post retour sturen of 
uploaden via ‘mijn BIG-register’.

1 Gegevens instelling waar het promotieonderzoek wordt / werd uitgevoerd

1.1 Naam |

1.2 Adres en land | |

1.3 Postcode & vestigingsplaats |

1.4 Website instelling |

2 Gegevens promovendus

2.1 Naam en geboortedatum

          dag   maand  jaar

|

2.2 Adres en land | |

2.3 Postcode en woonplaats |

2.4 Beroepstitel zoals vernoemd 
in Wet BIG

|

2.5 BIG-registratienummer

3 Informatie betreffende promotieonderzoek

3.1 Titel promotieonderzoek |

3.2 Datum goedkeuring 
promotie onderzoeks voorstel

Dag  maand  jaar

Startdatum
Dag  maand  jaar

(Verwachte) einddatum
Dag  maand  jaar

|

|

|

3.3 Startdatum en (verwachte)                    
          einddatum

3.4 Promotieonderzoek uren 
(gewerkt) gemiddeld per week

3.5 Naam promotor

3.6 Leerstoel

3.7 Universiteit

3.8 Verplicht mee te sturen 
documenten

Kopie van het goedgekeurde promotieonderzoeksvoorstel

>  Bent u niet in het bezit van een voorstel? Dan is een korte beschrijving van uw onderzoek voldoende. 
Let op dat deze beschrijving moet worden ondertekend door uw promotor.

Paraaf werkgever

br49.05
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4 Verklaring gelijkgestelde werkzaamheden

>  Promotieonderzoek mag onder bepaalde voorwaarden worden gezien als gelijkgestelde werkzaamheden en mag dan meetellen voor 
herregistratie. Gewerkte uren binnen promotieonderzoek mogen meetellen voor herregistratie als het promotieonderzoek aantoonbaar 
past binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd of wanneer het daar voldoende 
raakvlakken mee heeft. Dit kan worden aangetoond met een goedgekeurd promotieonderzoeksvoorstel ondertekent door een aan 
een universiteit verbonden promotor.

5 Ondertekening

Opdracht / werkgever verklaart (namens de opdracht / werkgever) dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld 
en dat de werkzaamheden van de promovendus vallen onder de gelijkgestelde werkzaamheden voor promovendi 
(art. 7a regeling periodieke registratie Wet BIG).

5.1 Naam promotor |

5.2 Plaats en datum ondertekening

                     dag   maand  jaar

|         

5.3 Handtekening |

Voor verificatie kan contact worden opgenomen met:

5.4 Naam |

5.5 Functie |

5.6 Telefoonnummer                
5.7 E-mailadres |
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