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Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen
1. Algemeen
De wet BIG regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de
kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de
individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel van de wet is patiënten te
beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Voldoet de
verpleegkundige niet aan de werkervaringseis uit de wet BIG, dan dient de verpleegkundige een
landelijk examen te maken.
Binnen dit traject bestaan drie mogelijkheden voorafgaand aan het verplicht landelijk examen:
1. Maakt de quick-scan. Dit is een zelfevaluatie-instrument. De verpleegkundige kan hierdoor
zelf een inschatting maken welke onderdelen hij/zij wel of niet goed beheerst.
2. Volgen van modulair opgebouwde scholing. De verpleegkundige kan het volledige
scholingsprogramma volgen of modules ervan. De scholing is niet verplicht.
3. Direct het examen afleggen.
De examens zijn in samenhang met de scholing ontwikkeld door onderwijsontwikkelaars en
examenconstructeurs afkomstig uit de landelijke ontwikkelgroep.
Toelatingseisen voor het examen
A: De kandidaat is verpleegkundige en voldoet niet aan de eisen die door het ministerie zijn gesteld.
Dan dient de kandidaat in het bezit te zijn van:
 Een diploma A, B of Z verpleegkunde
 Het diploma HBO-V Verpleegkundige
 Het diploma MBO Verpleegkundige (niveau 4) volgens de kwalificatiestructuur vanaf 1997
 Een BIG-registratie(nummer).
B: Verpleegkundigen met een diploma uit het buitenland:
 De kandidaat is Verpleegkundige en beschikt over een diploma dat in het buitenland is
behaald, dan dient de kandidaat verwezen te worden door de Commissie Buitenslands
Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).
Examen BIG herregistratie
Het examen bestaat uit 2 onderdelen.
1. Een generiek examen van de acht generieke modulen (zie scholingsmodel), dit is een
meerkeuzevragen toets (3 keuzemogelijkheden).
2. Een branchespecifiek examen, dit is een casustoets met meerkeuzevragen (4
keuzemogelijkheden). In dit examenonderdeel past de kandidaat de stof uit de acht
generieke modulen toe op een branche naar keuze.
Duur van de examenonderdelen
Het generieke examen duurt maximaal 2 uur.
Het branchespecifieke examen duurt maximaal 1,5 uur.
Eindbeoordeling
a. Een kandidaat is geslaagd voor het examen BIG Herregistratie indien de beoordeling van beide
examenonderdelen voldoende is.
b. Indien een van beide examenonderdelen voldoende is, dan blijft dit resultaat geldig gedurende
twee opeenvolgende door ROC Midden Nederland ingeplande examendagen na de examendag
waarop het voldoende resultaat is behaald. De kandidaat kan zich voor de betreffende
examendagen inschrijven voor het examenonderdeel dat nog niet is behaald.
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c. Bij een onvoldoende beoordeling van beide examenonderdelen kan opnieuw worden
ingeschreven voor een gehele examendag op een datum naar keuze.
Inzage en herkansing
De kandidaat heeft recht op inzage in het door hem of haar gemaakte examen. De examencommissie
stelt de regels voor inzage vast.
Er bestaat geen recht op herkansing. Als de kandidaat (een deel van) het examen niet heeft behaald,
dan dient hij of zij zich opnieuw aan te melden voor (een deel van) het examen.
Kwaliteitsborging
Bedrijfsopleidingen van ROC MN houdt de resultaten van de examens bij. Aan de hand van deze
resultaten worden examens zo nodig bijgesteld. Evaluatiegegevens van examenkandidaten worden
hierbij ook gebruikt.
Uitslag examen
De uitslag van het examen wordt binnen vier werkweken na de examendatum naar de kandidaat
gecommuniceerd.
Periodiek Registratie Certificaat (PRC)
Bij een voldoende eindresultaat ontvangt de kandidaat bij de uitslag een Periodiek Registratie
Certificaat. Daarmee kan de kandidaat de BIG-herregistratie in gang zetten bij het BIG register
(www.bigregister.nl).
De kandidaat ontvangt één origineel PRC (voor de kandidaat zelf) en één gewaarmerkte kopie.
Deze gewaarmerkte kopie is bedoeld om naar het BIG-register te sturen. De kandidaat volgt hiervoor
de instructies van het BIG-register.
Aangepaste examinering voor deelnemers met een in het buitenland behaald diploma
a. Kandidaten die zich met toestemming van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden
Volksgezondheid (CBGV) inschrijven voor de beroepsinhoudelijke toets hebben recht op
toetstijdverlenging en gebruik van een woordenboek, indien zij korter dan zes jaar
Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd. Het CBGV besluit welke deelnemers hieraan voldoen
en geeft dit door aan het examenbureau. Het woordenboek wordt tijdens het examen door de
examenleiding in bruikleen gegeven.
b. Kandidaten met een nationaliteit van een land liggend binnen de Europese Economische Ruimte
mogen gebruik maken van een woordenboek en toetstijdverlenging indien zij korter dan zes jaar
Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd. Zij kunnen daartoe, een aanvraag indienen bij het
examenbureau. De examencommissie besluit over de toekenning van het verzoek.

2. Onderdeel Generiek examen
Het examen bestaat uit 100 meerkeuzevragen.
De vragen zijn onderverdeeld in modulen:

Module 1: Het afnemen van een anamnese (12 vragen)

Module 2: Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen (20 vragen)

Module 3: Het opstellen van een verpleegplan (10 vragen)

Module 4: Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg (34 vragen)

Module 5: Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg (5 vragen)

Module 6: De professionele ontwikkeling (9 vragen)

Module 7: Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg (5 vragen)

Module 8: Het bieden van goede kwaliteit van zorg (5 vragen).
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Vermelden van persoonsgegevens (voorblad)
Het formulier met persoonsgegevens (voorblad) dient volledig en juist ingevuld te zijn. Niet volledig
ingevulde formulieren worden niet nagekeken. Het examen wordt in dat geval ongeldig verklaard.
Alle (antwoord)velden dienen ingevuld te worden. Onjuist ingevulde (antwoord)velden worden niet
nagekeken. Het examen wordt dan ongeldig verklaard.
Hulpmiddelen
 Een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Niet het gebruik van een mobiele telefoon.
 Tijdens het generieke examen mogen rekenregels worden gebruikt. Deze worden uitgereikt.
Cesuur
 De cesuur is vastgesteld op 70%. Dit betekent dat tenminste 70 vragen goed moeten zijn
beantwoord.
 Als een kandidaat minder dan 70% heeft behaald, wordt een tweede beoordelaar ingeschakeld.
 De tweede beoordelaar controleert of de eerste beoordeling correct is verlopen en telt de
gescoorde punten na.
 Ad random wordt 10% van alle examens met een score voldoende door een tweede beoordelaar
nagekeken. De tweede beoordelaar controleert of de eerste beoordeling correct is verlopen en
telt de gescoorde punten na.
De examencommissie is bevoegd om van de gestelde cesuur af te wijken.
Scoren van punten
De kandidaat kan per vraag één punt scoren.

3. Onderdeel branchespecifiek examen
Het examen bestaat uit meerkeuzevragen.

AGZ (Ziekenhuis): 25 vragen

VVT (Verpleeg- en verzorgingstehuizen): 25 vragen

GGZ (Geestelijke gezondheidzorg): 25 vragen

GHZ (Gehandicaptenzorg): 25 vragen
Vermelden van persoonsgegevens (antwoordbladen)
De antwoordbladen met persoonsgegevens en gekozen branchespecifiek examen dienen goed
ingevuld te zijn. Gebruikt kladpapier wordt ingenomen en/of achter de antwoordbladen vastgeniet.
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet nagekeken. Het examen wordt in dat geval ongeldig
verklaard.
Hulpmiddelen
 Een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Niet het gebruik van een mobiele telefoon.
Cesuur
 De cesuur is vastgesteld op 66%. Dit betekent dat tenminste 17 vragen goed moeten zijn
beantwoord.
 Als een kandidaat minder dan 66% heeft behaald, wordt een tweede beoordelaar ingeschakeld.
 De tweede beoordelaar controleert of de eerste beoordeling correct is verlopen en telt de
gescoorde punten na.
 Ad random wordt 10% van alle examens met een score voldoende door een tweede beoordelaar
nagekeken. De tweede beoordelaar controleert of de eerste beoordeling correct is verlopen en
telt de gescoorde punten na.
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De examencommissie is bevoegd om van de gestelde cesuur af te wijken.
Scoren van punten
De kandidaat kan per vraag één punt scoren.
Klachten
Een kandidaat kan tegen maatregelen, beslissingen en inhoud met betrekking tot het examen BIG
Herregistratie verpleegkundigen via het klachtenformulier op de site
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/examinering-big-herregistratie-verpleegkundige een klacht
indienen:
A. Klachten over het scholingstraject
Indien de kandidaat niet tevreden is over de kwaliteit van de scholing, dan kan een klacht worden
ingediend door het invullen van een klachtenformulier op de website van ROC MN
Bedrijfsopleidingen.
Deze klacht wordt afgehandeld door het ROC waar de scholing is gevolgd.
B. Klachten over de inhoud van examinering
Indien de kandidaat niet tevreden is over de inhoud van het examen, dan kan een klacht worden
ingediend door het invullen van een klachtenformulier op de website van ROC MN
Bedrijfsopleidingen.
Deze klacht wordt afgehandeld door het mbo-samenwerkingsverband van de BIG Herregistratie
bestaande uit de MBO Raad, de ROC’s die de scholing aanbieden en het ROC dat de examinering
uitvoert.
C. Klachten over de organisatie tijdens het examen
Indien de kandidaat niet tevreden is over de organisatie en uitvoering voor en tijdens het examen,
dan kan een klacht worden ingediend door het invullen van een klachtenformulier op de website van
ROC MN Bedrijfsopleidingen.
Deze klacht wordt afgehandeld door Bedrijfsopleidingen van ROC MN.
De kandidaat dient de klacht in t.a.v. de voorzitter van de Examencommissie BIG Herregistratie
Verpleegkundigen. Bedrijfsopleidingen van ROC MN ontvangt de digitaal ingediende klacht van de
kandidaat. De examencommissie behandelt deze digitaal ontvangen klacht zelf of stuurt deze door
en ziet toe op afwikkeling van de klacht.
Er wordt naar gestreefd om klachten binnen dertig werkdagen af te handelen (rekening houdend
met schoolvakantie in Midden Nederland). Eventueel kan de behandeling één keer twintig
werkdagen worden verlengd. Verdere verlenging kan alleen met toestemming van de klager.
Het besluit wordt namens de voorzitter van de examencommissie per e-mail medegedeeld aan de
kandidaat.
Een kopie van de brief wordt opgenomen in het examendossier van de kandidaat.

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen,
versie 8.0, inwerkingtreding per 30 maart 2019

5

