
BIG registratie 

Bent u vóór 1 januari 2009 BIG geregistreerd, dan is uw herregistratiedatum 31 
december 2013! 
 
Zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Met de herregistratie 
tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Patiënten worden zo beschermd tegen 
fouten in de behandeling van zorgverleners. 
Voor de herregistratie in het BIG-register gelden 2 criteria: werkervaring of scholing. 
De werkervaringseis schrijft voor dat iemand tijdens de registratieperiode van 5 jaar minimaal 2080 
uur werkt binnen het beroep waarvoor hij staat ingeschreven.  
De scholingseis geldt voor degenen die niet werken of de urennorm niet halen. Zij kunnen een 
scholingstraject volgen om de inschrijving te verlengen.  
 

Herregistreren als verpleegkundige 
Sinds 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Herregistratie is van belang als u 
wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Bent u in het BIG-register ingeschreven met een 
diploma, dan ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de datum van uw diploma. Anders is de datum 5 
jaar na uw vakbekwaamheidsverklaring of de erkenning van beroepskwalificatie.  
Ligt deze datum vóór 1 januari 2009, dan is uw herregistratiedatum 31 december 2013. Uiterlijk 6 
maanden voor de herregistratiedatum ontvangt u van het BIG-register een oproep. 
 

Werkervaringseis verpleegkundige.  
Een manier om uw inschrijving te verlengen is voldoen aan de werkervaringseis (ook wel urennorm 
genoemd). In een periode van 5 jaar moet u 2080 uur werken als verpleegkundige. Dit komt neer op 
gemiddeld 5 jaar lang 8 uur per week werken. 
 

Aard van de werkzaamheden 
Om werkzaamheden mee te mogen tellen gelden 3 eisen: 

1. De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg (lees 
voor meer informatie: individuele gezondheidszorg ). Dit zijn werkzaamheden die 
rechtstreeks zijn gericht op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te 
bevorderen of te bewaken. 

2. De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep 
waarvoor u herregistratie aanvraagt.( lees voor meer informatie:  het deskundigheidsgebied). 
Als u werkt in een ander beroep of functie dan verpleegkundige kunnen werkzaamheden 
meetellen als zij binnen het deskundigheidsgebied vallen.  

 
Werkt u in een ander beroep dan waarvoor u geregistreerd staat in het BIG-register? Dan geldt voor u 
een derde eis. 

3. Als u werkt in een ander beroep of andere functie dan verpleegkundige, moeten de 
werkzaamheden minimaal op MBO-niveau 4 worden uitgevoerd. Het niveau van de door u 
verrichte werkzaamheden leidt u bijvoorbeeld af uit het functieprofiel van uw functie. Als 
daarin geen niveau is opgenomen, is de opleiding die hoort bij de functie die u daadwerkelijk 
uitvoert een goede richtlijn.  
Als een deel van uw werkzaamheden in een ander beroep voldoet aan de genoemde 3 eisen, 
mag u dat deel meetellen voor de werkervaringseis. Geef dat met een percentage aan bij uw 
aanvraag. 



 
Scholingseis verpleegkundige. 
Wie niet werkt of de werkervaringseis (urennorm) niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in 
aanmerking te komen voor herregistratie.  
Hiermee laat u zien dat u de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden van uw beroep 
beheerst. Voor verpleegkundigen is door de MBO- en HBO raad het Scholingsmodel Herregistratie 
Wet BIG opgesteld (zie voor meer informatie:  Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG). Dit 
Scholingsmodel vormt de basis voor het scholingstraject. U kunt er voor kiezen het scholingstraject te 
starten met een toets. Dit is vooral zinvol als u denkt dat u bepaalde kerncompetenties en – 
vaardigheden nog beheerst op het niveau van de (huidige) initiële opleiding. Uit de toets blijkt in 
hoeverre scholing noodzakelijk is om voor herregistratie in aanmerking te komen. U kunt er ook 
meteen voor kiezen om gehele scholingstraject te doorlopen. 

Er zijn dus 2 mogelijkheden: 
1. U toont met behulp van de Cito-toets aan dat u de noodzakelijke kerncompetenties en –
vaardigheden beheerst. Om een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) aan te vragen bij ROC Midden-
Nederland of Hogeschool Leiden moet u een voldoende halen voor: 

 alle generieke deelkwalificaties (302, 303 en 401 t/m 404) 
 tenminste één specifieke deelkwalificatie (405 t/m 411) 
 de door u gekozen zorgcategorie (412 t/m 415) 

Bent u niet voor de nodige toetsonderdelen geslaagd? Volg dan scholing voor de onderdelen die u 
niet gehaald heeft. Zodra u deze scholing met succes afrondt, krijgt u direct het PRC. Met uw PRC 
kunt u een aanvraag voor herregistratie indienen.  
 
2. U kiest direct voor het volgen van het scholingstraject. ROC's en hogescholen bieden opleidingen 
aan volgens het Scholingsmodel voor verpleegkundigen. Het Scholingsmodel bevat onder meer 
informatie over deelkwalificaties, eindtermen, leerdoelen, leeractiviteiten, studiebelastinguren, 
toetsing/examinering (format certificaat) en adviesprijs. Na het succesvol afronden van deze scholing 
ontvangt u direct het PRC. Met uw PRC kunt u een aanvraag voor herregistratie indienen. 

Aanvraagprocedure voor herregistratie 
Uiterlijk zes maanden voor uw inschrijving vervalt, krijgt u bericht van het BIG-register.  
Als u bericht heeft ontvangen kunt u uw aanvraag tot herregistratie indienen via een digitaal 
formulier op deze website. 
(https://www.bigregister.nl/herregistratie/aanvraagprocedureherregistratie/) 

Bewijsstukken 
Bewaar de bewijsstukken van uw opgedane werkervaring (zie voor meer informatie: Bewijsstukken 
werkervaring). Dit zijn alle stukken die uw werkervaring aantonen. De echtheid van de bewijsstukken 
moet te controleren zijn. Zorg bijvoorbeeld voor een originele werkgeversverklaring of een door de 
werkgever gewaarmerkte kopie. 
Als het BIG-register uw aanvraag goedkeurt wordt uw registratie in het BIG-register met 5 jaar 
verlengd. 
Let op! De totale kosten van herregistratie bedragen: €85,-. Hiervan is €65,-voor de afhandeling van 
uw aanvraag en €20,- voor uw registratieperiode van 5 jaar. 
 
Al deze en meer informatie kunt u lezen op: http://www.bigregister.nl/herregistratie/ 
 
Bijlagen in pdf: 

 Individuele gezondheidszorg 

 Het deskundigheidsgebied 

 Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG 

 Bewijsstukken werkervaring 

http://www.mboraad.nl/media/uploads/companybranchgroup/gdw/VWS%20Scholingsmodel%20Herregistratie%20Wet%20BIG%20versie%20januari%202010%20%20EINDVERSIE.pdf
http://www.mboraad.nl/verpleegkundigeherregistratie
http://www.mboraad.nl/media/uploads/companybranchgroup/gdw/VWS%20Scholingsmodel%20Herregistratie%20Wet%20BIG%20versie%20januari%202010%20%20EINDVERSIE.pdf
https://www.bigregister.nl/doc/pdf/Bewijsstukken%20werkervaring%2020120830_27858.pdf
https://www.bigregister.nl/herregistratie/werkgever/default.aspx
http://www.mboraad.nl/media/uploads/companybranchgroup/gdw/VWS%20Scholingsmodel%20Herregistratie%20Wet%20BIG%20versie%20januari%202010%20%20EINDVERSIE.pdf

