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Criteria herregistratie 
Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet een beroepsbeoefenaar elke vijf jaar 

aantonen dat zijn of haar kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau 

bevinden. Om herregistratie aan te vragen moet u voldoen aan de werkervaringseis. Voldoet u 

niet aan de werkervaringseis, dan kunt u scholing volgen (raadpleeg deze pagina voor 

aanvullende informatie). 

Om mee te mogen tellen moeten de werkzaamheden aan vier eisen voldoen:  

1. ze liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg;  

2. ze vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor herregistratie wordt 

aangevraagd;  

3. ze worden minstens op hetzelfde niveau uitgevoerd als het niveau van de opleiding van het 

beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.  

4. de werkzaamheden zijn uitgevoerd tijdens een actieve registratie in het desbetreffende 

wettelijke register van het land waarin de werkervaring is opgedaan.  

Erkend specialist 

Zorgverleners die met een erkend specialisme zijn ingeschreven, hoeven zich niet te 

herregistreren in het BIG-register. De specialistenregisters hebben namelijk een eigen 

herregistratiesysteem waarbij getoetst wordt aan strengere criteria dan bij de herregistratie van 

het basisberoep. 

Gelijkstellingsbepaling 
De minister van VWS heeft bepaald dat docenten die lesgeven in de centrale vakken tot 

verpleegkunde, hun werkzaamheden mogen meetellen. Dit heeft de 'gelijkstellingsbepaling'.  

Werkzaamheden van (praktijk)docenten tellen mee als ze aan minimaal één van de volgende 

voorwaarden voldoen: 

- De opleiding wordt gegeven aan een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden 

zorginstelling) waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het BIG-register, en de 

docent geeft les in centrale vakgebieden van de opleiding. Onderwijs in meer algemene 

vakken, zoals: praktijkvoeringen, beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek horen 

daar niet bij,  

of,  

- De docent geeft les in de kernvakken van een specialistenopleiding, die opleidt tot een 

wettelijk erkende specialistentitel in de zin van artikel 14 van de Wet BIG, of een van de 

Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die zijn erkend door het College Zorg Opleidingen. 

Voor beide voorwaarden geldt dat de opleiding waaraan lesgegeven wordt in lijn moet zijn 

met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register. Dus een 

verpleegkundige die lesgeeft aan een opleiding tot verzorgende mag deze uren niet meetellen. 

Ook promotiewerkzaamheden die betrekking hebben op de uitoefening van het beroep kunnen 

aangemerkt worden als gelijkgestelde werkzaamheden.  

http://www.bigregister.nl/herregistratie/verpleegkundige/default.aspx


Beroepsinhoudelijke toets en scholing 
Als een zorgverlener onvoldoende uren relevante werkzaamheden heeft opgedaan om voor 

herregistratie in aanmerking te komen, kan hij een toets doen en / of specifieke scholing voor 

herregistratie volgen.  

Het is niet nodig dat iedere zorgverlener opnieuw moet voldoen aan de opleidingseisen van de 

gehele opleiding en alle competenties weer moet bezitten die bij de initiële inschrijving in het 

BIG-register zijn vereist.  

Als bewijs dat de zorgverlener na toetsing of scholing weer beschikt over de vereiste 

kerncompetenties kan een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) worden uitgereikt door een 

daartoe gerechtigde onderwijsinstelling. Voor verpleegkundigen die initieel zijn geregistreerd 

op basis van een MBO4 diploma, geldt een later behaald HBO-V diploma ook als een geldig 

bewijs voor herregistratie.  

Verpleegkundigen 

Verpleegkundigen die niet voldoen aan de werkervaringseis en zich toch willen laten 

herregistreren, kunnen een Beroepsinhoudelijke Verpleegkundige toets afleggen bij het CITO. 

Uit de toets blijkt in hoeverre scholing noodzakelijk is om voor herregistratie in aanmerking 

te komen. De kandidaat volgt vervolgens scholing voor het totaal of op die onderdelen die de 

kandidaat niet heeft gehaald. Kandidaten kunnen er ook voor kiezen om geen toets te doen, 

maar in één keer de hele scholing te volgen. (De meest actuele informatie over de toets, 

toetsingsdata etc. is te vinden op de CITO-site.) 

De hogescholen (en roc's) kunnen zelf met het Scholingsmodel Verpleegkundigen (zie ook 

hieronder) het scholingsprogramma ontwikkelen en aanbieden. Een individuele kandidaat 

meldt zich voor een scholingstraject dat de betreffende hogeschool op maat aanbiedt. De 

verwachting is dat individuele kandidaten die zich willen laten herregistreren, zich voor de 

scholing melden bij een roc of hogeschool, naar gelang de kandidaat een mbo- of hbo-

opleiding heeft. De Wet BIG maakt geen onderscheid tussen hbo-niveau en mbo-niveau. 

Daardoor is mbo-niveau het minimaal vereiste niveau waarbij in de scholing van wordt 

uitgegaan. De scholing die roc’s en hogescholen aanbieden omvat dan ook dezelfde 

onderdelen en inhoud. (Let op: het scholingsmodel is niet bedoeld als 

deskundigheidsbevordering of functiegerichte scholing. Het betreft scholing op maat gericht 

op de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden.) 

Kandidaten die de beroepsinhoudelijke toets hebben afgelegd en voor de gehele toets 

voldoende resultaat behalen, ontvangen een ‘periodiek registratiecertificaat’. Omdat de 

toetsafnemende organisatie deze certificaten niet zelf afgeeft, reiken de Hogeschool Leiden en 

ROC Midden Nederland deze certificaten uit. Dit betreft louter een administratieve handeling, 

waarvoor de twee genoemde instellingen € 50,- in rekening brengen bij de kandidaat. 

Fysiotherapeuten 

Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Leiden organiseren de cursus Fysiotherapie BIG 

herregistratie. Er bestaat de mogelijkheid om vooraf met een EVC-procedure vrijstelling te 

krijgen voor modules van de cursus. (De meest actuele informatie over de toets en toetsdata is 

te vinden op de websites van Hanzehogeschool Groningen of Hogeschool Leiden.) 

http://www.cito.nl/bedrijven/examens/herregistratie_big/f30df9a2d9ff4fd695758e6d816f8484.aspx
http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Achtergrond/2015/8/4-vragen-nieuw-scholingsmodel-herregistratie-BIG-2666169W/
http://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/zorg-en-welzijn/cure-paramedisch/herregistratie-big-voor-fysiotherapeuten/
http://www.hsleiden.nl/posthbo-fysio/herregistratie-fysiotherapie


Verloskundigen 

Verloskundigen tonen kerncompetenties van de verloskunde aan via een assessment. Het 

startassessment wordt georganiseerd door de Hogeschool Rotterdam Transfergroep. Wanneer 

uit uw assessmentrapport blijkt dat u nog aanvullende scholing nodig hebt, kunt u kiezen welk 

scholingsplan u wilt volgen. Hoe het EVC-aanbod er per opleiding uitziet staat op de websites 

van de scholen. Meer informatie over het EVC-scholingsaanbod vindt u op de websites van de 

Academie Verloskunde Maastricht en de Hogeschool Rotterdam Transfergroep. Binnenkort is 

er ook informatie over het scholingsaanbod te vinden op de website van de AVAG. 

 

http://transfergroep.hr.nl/nl/Opleidingen/Gezondheidszorg/Herregistratie-voor-verloskundigen-wet-BIG/
http://www.av-m.nl/leven-lang-leren/cursuslijst/assessment-en-scholing-voor-herregistratie-wet-big
http://transfergroep.hr.nl/nl/Opleidingen/Gezondheidszorg/Herregistratie-voor-verloskundigen-wet-BIG/
http://www.verloskunde-academie.nl/

