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Registratie na opleiding in het 
buitenland 
Beleidsregel 

 
Uitwerking van de bepalingen inzake registratie na opleiding in het buitenland zoals vastgelegd in het 

Besluit buitenslands gediplomeerden van 8 februari 2016. 

 
Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 2 november 2016. 

 
 
 
 

Begripsomschrijving  

Onder registratie na opleiding in het buitenland wordt verstaan: 

− De erkenning van beroepskwalificaties en registratie in het Verpleegkundig Specialisten 
Register (VSR) van verpleegkundigen die hun opleiding in het verpleegkundig specialisme 
hebben gevolgd in een lidstaat van de Europese Unie, dan wel IJsland, Noorwegen, 
Liechtenstein of Zwitserland*. 

  Hoofdstuk B, Besluit buitenslands gediplomeerden 
 
Inhoud 

Een verpleegkundige komt in aanmerking voor registratie in het VSR wanneer: 

• De gediplomeerd verpleegkundige onderdaan is van een lidstaat van de EER. 

• De opleiding tot verpleegkundig specialist is behaald in een lidstaat van de EER. 

• De opleiding op grond waarvan erkenning en registratie wordt aangevraagd is niet vooraf aan 
het verpleegkundigendiploma uit een lidstaat van de EER behaald. 

• De gediplomeerde gerechtigd is tot beroepsuitoefening van het specialisme in het land van 
herkomst. 

• De opleiding tot verpleegkundig specialist tenminste 4 van de 7 vereiste onderdelen bevat: 
o Een zelfstandige behandelrelatie 
o Het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen van verpleegkundig 

specialisten 
o Het zelfstandig voorschrijven van geneesmiddelen 
o Het zelfstandig stellen van diagnoses 
o Het zelfstandig starten van behandelingen 
o Het zelfstandig initiëren van onderzoek 
o Het zelfstandig doorverwijzen naar andere specialisten. 

• Registratie in het BIG register artikel 3 is verkregen. 
  Hoofdstuk B, Besluit buitenslands gediplomeerden 
  

* De genoemde landen worden in het vervolg van dit document aangeduid als EER:  
Europese Economische Ruimte 
 



 
 
 
 

   

Beleidsregel Registratie na opleiding in het 
buitenland  

Versie: januari 2017 
         2 / 4    

 

Toelichting 

Een aanvraag voor registratie in het VSR kan tegelijkertijd met een aanvraag voor registratie voor 
verpleegkundige op de website van het BIG register 
https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/. 
 
Indien een beroepsbeoefenaar in aanmerking wenst te komen voor incidentele dienstverlening, dient hij 
hier een verzoek voor in bij de RSV. De RSV zal de aanvraag conform artikel 10 in behandeling nemen. 

 
Procedure 

Aanvraag erkenning beroepskwalificaties en registratie als VS 
1. De verpleegkundige dient een aanvraag in voor erkenning van beroepskwalificaties en registratie 

als verpleegkundig specialist in een aan te geven specialisme. De aanvraag bevat: 
o een recent bewijs dat zij gerechtigd is tot de beroepsuitoefening in het desbetreffende 

verpleegkundig specialisme in het land van herkomst; 
o een bewijs dat zij de Nederlandse taal voldoende beheerst; 
o overige documenten die de RSV voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht en 

waarover de verpleegkundige redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. 
 

Erkenning van beroepskwalificaties 
2. De RSV stelt vast of de verpleegkundige onderdaan is van een lidstaat van de EER. 
3. De RSV stelt vast of de opleiding op grond waarvan erkenning en registratie wordt aangevraagd, 

niet vooraf aan het verpleegkundigendiploma uit een lidstaat van de EER is behaald.  
4. De RSV stelt vast of de gediplomeerde gerechtigd is tot de beroepsuitoefening van het 

specialisme in het land van herkomst. 
5. De RSV stelt vast of de opleiding op grond waarvan erkenning en registratie wordt aangevraagd 

tenminste 4 van de volgende onderdelen bevatte: 
a. Een zelfstandige behandelrelatie, 
b. Het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten, 
c. Het zelfstandig voorschrijven van geneesmiddelen, 
d. Het zelfstandig stellen van diagnoses, 
e. Het zelfstandig starten van behandelingen, 
f. Het zelfstandig initiëren van onderzoek, 
g. Het zelfstandig doorverwijzen naar andere specialist. 

6. De Commissie Buitenslands Gediplomeerden beoordeelt: 
o De gelijkwaardigheid van de gevolgde opleiding: 

- In welke mate is de gevolgde opleiding en de nadien opgedane werkervaring 
gelijkwaardig  aan de Nederlandse opleiding tot verpleegkundig specialist in het 
aangevraagde specialisme? 

o De actualiteit van de gevolgde opleiding: 
- Is de gevolgde opleiding minder dan twee jaar voor het indienen van de aanvraag 

afgerond? 
- Indien dit niet het geval is: In welke mate zijn de gevolgde opleiding en de nadien 

opgedane werkervaring onderhouden door deskundigheidsbevordering en actuele 
werkervaring?  

  

https://www.bigregister.nl/registratie/meteenbuitenlandsdiploma/
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De volgende uitkomsten zijn mogelijk: 
 
6a De gevolgde opleiding is voor het merendeel niet gelijkwaardig  

In dit geval beoordeelt de Commissie Buitenslands Gediplomeerden of het mogelijk is een 
deel van de beroepswerkzaamheden objectief te scheiden van de andere 
beroepswerkzaamheden die het Nederlandse beroep van verpleegkundig specialist omvat.  
- Indien dit mogelijk is, én de commissie is van oordeel dat er geen dwingende reden 

van algemeen belang is om een beroepsbeoefenaar met deze beperkte 
beroepskwalificaties niet toe te laten tot de Nederlandse gezondheidszorg, stelt de 
commissie tevens vast of deze beroepskwalificaties actueel zijn onderhouden. 

- Indien de beroepskwalificaties niet actueel zijn onderhouden,  adviseert zij de 
RSV om de aanvragend verpleegkundige een individueel scholingsprogramma 
op te leggen alvorens kan worden overgegaan tot gedeeltelijke erkenning van 
beroepskwalificaties. 

- Indien de beroepskwalificaties actueel zijn onderhouden, adviseert zij de RSV 
om de beroepskwalificaties gedeeltelijk te erkennen. 

- Indien dit mogelijk is, maar de commissie is van oordeel dat er wél een dwingende 
reden van algemeen belang is om een beroepsbeoefenaar met deze beperkte 
beroepskwalificaties niet toe te laten tot de Nederlandse gezondheidszorg, adviseert 
zij de RSV om de beroepskwalificaties niet te erkennen. 

- Indien dit niet mogelijk is, adviseert zij de RSV de beroepskwalificaties niet te 
erkennen. 

 
6b De gevolgde opleiding is voor het merendeel gelijkwaardig  

In dit geval is de commissie van oordeel dat de ontbrekende beroepskwalificaties alsnog 
kunnen worden behaald door het volgen van een individueel scholingsprogramma. 
- De commissie stelt vast welke beroepskwalificaties ontbreken. 
- Indien de gevolgde opleiding  langer dan twee jaar voor aanvraag van 

erkenning/registratie is afgerond, stelt de commissie tevens vast welke aanwezige 
beroepskwalificaties actueel zijn onderhouden. 

- Vervolgens adviseert zij de RSV om de aanvragend verpleegkundige een 
aanpassingsstage in de vorm van een individueel scholingsprogramma op te leggen, 
waarmee zij de ontbrekende beroepskwalificaties alsnog kan behalen en de 
aanwezige beroepskwalificaties kan actualiseren.  

- De RSV neemt op basis van het advies een besluit over het te volgen individueel 
scholingsprogramma en communiceert dit besluit naar aanvragend verpleegkundige. 

- Zodra de aanvragend verpleegkundige het individueel scholingsprogramma  met 
succes heeft afgerond ontvangt zij van de opleidingsinstelling een eindverklaring 
waarin wordt bevestigd dat het scholingsprogramma succesvol is afgerond. 

- Nadat de RSV heeft vastgesteld dat de eindverklaring op goede gronden is 
afgegeven, erkent zij de beroepskwalificaties van de aanvragend verpleegkundige.  

 
6c De gevolgde opleiding is geheel gelijkwaardig  

In dit geval is de commissie van oordeel dat de beroepskwalificaties die door de 
aanvragend verpleegkundige zijn behaald, volledig gelijkwaardig zijn aan de 
beroepskwalificaties van de Nederlandse opleiding tot verpleegkundig specialist in het 
specialisme waarvoor erkenning en registratie wordt aangevraagd. 
Indien de gevolgde opleiding  langer dan twee jaar voor aanvraag van erkenning/registratie 
is afgerond, stelt de commissie vast of alle beroepskwalificaties actueel zijn onderhouden. 
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- Indien dit niet het geval is, adviseert zij de RSV om de aanvragend verpleegkundige 
een aanpassingsstage in de vorm van een individueel scholingsprogramma op te 
leggen, waarmee zij de beroepskwalificaties kan actualiseren. 

- Zodra de aanvragend verpleegkundige het individueel scholingsprogramma 
met succes heeft afgerond, ontvangt zij van de opleidingsinstelling een 
eindverklaring waarin wordt bevestigd dat het scholingsprogramma succesvol 
is afgerond. 

- Nadat de RSV heeft vastgesteld dat de eindverklaring op goede gronden is 
afgegeven, erkent zij de beroepskwalificaties van de aanvragend 
verpleegkundige.  

- Indien dit wél het geval is, adviseert zij de RSV om beroepskwalificaties van de 
aanvragend verpleegkundige volledig te erkennen. 

 
 

7. Besluit erkenning beroepskwalificaties RSV 
a) De beroepskwalificaties worden gedeeltelijk erkend. 
b) De beroepskwalificaties worden volledig erkend. 

 
 

Registratie in het VSR 
Na erkenning van de beroepskwalificaties door de Commissie Buitenslands Gediplomeerden kan 
mogelijk registratie in het VSR volgen. De volgende stappen worden door de RSV doorlopen: 

8. Verklaring registratie artikel 3 wet BIG verpleegkundigen 
a) Bij registratie waarbij de beroepskwalificaties gedeeltelijk worden erkend. 
b) Bij registratie waarbij de beroepskwalificaties volledig worden erkend. 

9. Een bewijs dat de Nederlandse taal voldoende wordt beheerst 
a) Bij registratie waarbij de beroepskwalificaties gedeeltelijk worden erkend. 
b) Bij registratie waarbij de beroepskwalificaties volledig worden erkend. 

10. Scholing voor taalvaardigheid, op basis van de AKV-toets Nederlands B1 niveau van het 
Europees Referentiekader plus interactief medisch Nederlands, is met goed gevolg afgerond 

a) Bij registratie waarbij de beroepskwalificaties gedeeltelijk worden erkend. 
b) Bij registratie waarbij de beroepskwalificaties volledig worden erkend. 

11. Registratie in het VSR 
a) Gedeeltelijke registratie in het VSR 

- Registratie zal voor een periode van 5 jaar worden afgegeven 
- Als registratiedatum geldt de dag waarop de RSV het besluit heeft genomen 

om de aanvragend verpleegkundige te registreren. 
b) Volledige registratie als VS in het VSR 

- Registratie zal voor een periode van 5 jaar worden afgegeven 
- Als registratiedatum geldt de dag waarop de RSV het besluit heeft genomen 

om de aanvragend verpleegkundige te registreren. 
c) Geen registratie als VS in het VSR. 

 
________________________________________ 

 

 

 

In het geval de tekst van deze beleidsregel voor meerderlei uitleg vatbaar is, 
ofwel afwijkt van het Algemeen Besluit of de Regeling Specialismen Verpleegkunde, 

gelden de bepalingen van de twee laatstgenoemde documenten.  


