
 

MODEL 

Bewijs van aanstelling; werkgeversverklaring gelijkgestelde werkzaamheden 

voor het plaatsen van een aantekening in het BIG-register 

volgens artikel 8, tweede lid, van de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (Wet BIG); als genoemd in artikel 4 van het Besluit periodieke 

registratie Wet BIG en artikel 2 van de Regeling periodieke registratie Wet BIG 
 

Ondergetekenden verklaren dat 
 

................................................................................................. (naam werknemer) 
 

geboren ...........................(geboortedatum)    te ................................... (geboortegemeente) 
 

BIG-inschrijfnummer ....................................... 
 

werkzaam aan ................................................................. (naam werkgever tevens onderwijsinstelling) 
 

voldoet aan de 
Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van , MEVA/BO-2819721,  
houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, 
artikel 7, lid 3:  Als werkzaamheden die worden gelijkgesteld met werkzaamheden op het gebied van de beroepsuitoefening van 
de verpleegkundige wordt aangewezen het verzorgen van onderwijs in het centrale vakgebied verpleegkunde, voor zover 
onderwijs gegeven wordt in de vakken genoemd in artikel 3, eerste lid, van het Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011 en 
voor zover het onderwijs wordt gegeven aan een onderwijsinstelling die opleidingen verzorgt die leiden tot een getuigschrift dat 
recht geeft op inschrijving in het register van verpleegkundige, bedoeld in artikel 3 van de wet. 
 

Zij/hij heeft in de periode van …. -…. - ..…. (dd-mm-jjjj) tot en met …. - .... - …….. (dd-mm-jjjj)  
 

………. (aantal klokuren) uren uitgevoerd  
 

op grond van 
de uitoefening van de functie van docent te weten onderwijs te hebben verzorgd binnen de herregistratieperiode van vijf jaar 
minimaal 2080 uren,  in het centrale vakgebied verpleegkunde van de opleiding tot verpleegkundige waarin de werkzaamheden 
mogen meetellen voor de werkervaringeis. En daarmee het recht verwerft om de registratie in het BIG-register te verlengen. 
 

Afgifte plaats: ............................................. (de plaats/locatie invullen waar de onderwijs-

instelling is gevestigd die het bewijs afgeeft) 

Afgifte datum: ............................................ 
 

 

Namens de werkgever/onderwijsinstelling  De werknemer 
 

.......................................... (handtekening)  .......................................... (handtekening) 
 

.......................................... (naam)   .......................................... (naam) 

.......................................... (functie) 

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit bewijs ongeldig! 

Stempel Onderwijsinstelling: Logo Onderwijsinstelling: 



  

 

 
Toelichting 

 
Wanneer is sprake van gelijkgestelde werkzaamheden? 
Indien de lesuren die een (praktijk)docent heeft uitgevoerd voldoen aan de volgende voorwaarden, morgen ze 
worden meegeteld voor de urennorm voor herregistratie.  
1. De lesuren moeten betrekking hebben op lessen die liggen op het terrein van de individuele 

gezondheidszorg. Dit zijn onder meer lessen aan studenten die als rechtstreeks doel hebben te leren hoe de 
gezondheid van een persoon te bevorderen of te bewaken.  

2. De inhoud van de lessen moeten vallen binnen het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige:  
- het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging;  
- het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg 
verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden. Meer 
concreet: 

 het afnemen van een anamnese; 
 het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen; 
 het opstellen van een verpleegplan; 
 het uitvoeren van verpleegkundige zorg; 
 het evalueren en vastleggen van verpleegkundige zorg; 
 de professionele ontwikkeling; 
 het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg; 
 het bieden van goede kwaliteit van zorg.  

3. De lessen worden verzorgd aan een onderwijsinstelling (minimaal MBO-niveau 4) die opleidt tot het 
getuigschrift dat recht geeft op inschrijving in het BIG-register (verpleegkundige MBO-niveau 4 of HBO-
niveau 5).  

 
Hieronder enkele voorbeelden van werkzaamheden die niet meetellen. De voorbeelden zijn louter 
illustratief; het is geen alomvattende opsomming.  

 Docenten die bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten t.b.v. planning en organisatie van 
beroepspraktijkvorming voldoen niet aan de eerste eis. Dit geldt ook voor docenten die werkzaamheden 
verrichten op het gebied van kwaliteitszorg of andere meer beleidsmatige terreinen.  

 Lesactiviteiten van docenten binnen het generieke deel van de opleiding, zoals Nederlands, rekenen, 
MVT en LB voldoen niet aan de tweede eis.  

 Docenten die werkzaamheden verrichten t.b.v. bijvoorbeeld de opleiding verzorgende IG (MBO-niveau 
3), helpende zorg & welzijn (MBO-niveau 2), de opleiding maatschappelijke zorg (MBO-niveau 3 en 4) of 
de opleiding doktersassistent (MBO-niveau 4) voldoen niet aan de derde eis.  

 
Procedurele aandachtspunten 

 Bij de aanvraag voor herregistratie is het niet noodzakelijk dat bewijslast wordt meegezonden. Het CIBG 
zal steekproefsgewijs controles uitvoeren, waarbij bewijzen worden opgevraagd. In deze context kunnen 
dat ‘plannen van inzet’ en/of aanwezigheidsregistraties zijn waaruit blijkt dat de opgevoerde uren ook 
daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Aangezien de werkgever deze verklaring afgeeft, is het zeer 
aanbevelingswaardig om zowel de ingevulde en ondertekende verklaring alsmede de daarbij behorende 
bewijslast op te nemen in het personeelsdossier.  

 De individuele werknemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde bewijslast, wanneer 
daar door het CIBG om wordt gevraagd. De werknemer heeft dan zes weken om de bewijslast te 
verzamelen en te retourneren.  

 Het formulier dient zowel door de werknemer als door de werkgever ondertekend te worden. Degene die 
namens de werkgever tekent, dient formele tekenbevoegdheid te hebben om namens het CvB te kunnen 
tekenen. In veel gevallen is dat de directeur/manager van de afdeling/dienst HR. 

 Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend en voorzien te zijn van een stempel en 
het logo van de betreffende onderwijsinstelling.  
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