
Overgangsregeling verpleegkundigen 
 
In het kader van BIG II register heeft minister Bruno Bruins op 5 juni j.l. de overgangsregeling 
verpleegkundigen vastgesteld. De overgangsregeling betekent dat alleen hbo-opgeleide 
verpleegkundigen die vanaf 2012 hun diploma hebben afgerond, zich direct kunnen laten registreren 
als regieverpleegkundigen. Voor de overige hbo-ers en mbo- en inservice opgeleiden met specifieke 
aanvullende opleidingen is de overgangsregeling van toepassing.  
Het ‘opt out’ scenario wordt gehanteerd; dit houdt in dat hbo-v opgeleiden vóór 2012 en mbo-
inservice-opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6 zich, bij start van de 
overgangsregeling, wél direct kunnen laten registreren als regieverpleegkundige. Zij zullen in de 
periode van 5 jaar (tot de volgende herregistratie) moeten laten zien dat zij aan de nieuwe eisen 
voldoen: 

1. Hbo-v opgeleiden vóór 2012; een landelijke toets als voorwaarde voor inschrijving in het 
register van regieverpleegkundigen. De toets dient nog te worden ontwikkeld, 

2. Mbo/inservice-opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6; een 
scholingsprogramma van maximaal 1 jaar. Dit scholingsprogramma dient nog te worden 
ontwikkeld. 

Op dit moment (juni 2019) zijn door het NCP NLQF de volgende opleidingen op NLQF6 
geaccrediteerd: Ambulanceverpleegkundige • Anesthesiemedewerker • Cardiaccareverpleegkundige • 
Dialyseverpleegkundige • Intensivecareverpleegkundige • Mediumcareverpleegkundige • Operatie-
assistent • Radiodiagnostische laborant • Radiotherapeutisch laborant • Recoveryverpleegkundige • • 
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige • Spoedeisendehulpverpleegkundige • Verpleegkundige 
Vervolg Opleiding Extramuraal Kind & Jeugd • Wijkspecialist 
 
Inholland Academy zal bij het NCP NLQF1 aanvragen gaan indienen om bepaalde post HBO-
opleidingen te laten accrediteren op NLQF 6. Inholland Academy zal de uitkomst van de accreditaties 
communiceren op de website en publiceren via social media. 

 

Meer info: www.venvn.nl; www.nursing.nl 

                                                             
1 De NCP NLQF heeft bepaald dat opleidingen worden geaccrediteerd als zij  een minimale 
leerinspanning van 400 uur hebben. Onder leerinspanning valt contacttijd, E-learning, 
intervisie/coaching, stage-(opdrachten), leren op de werkplek, zelfstudie, overige leerinspanning. 
Wanneer de leerinspanning minder dan 400 uur beslaat, neemt het NCP NLQF de aanvraag alleen in 
behandeling als arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie aangetoond kan worden.  
Bron; www.nlqf.nl. 
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