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BIG HERREGISTRATIE 
 

Duur:  15 dagdelen van 4 uur 
Dinsdag 17.00-21.00 uur 

Locatie: Op één van de volgende ROC’s: 
• Horizon College 

• MBO College West (ROCvA) 

• Nova College 

• Regio College 

Afsluiting: Periodiek Registratie Certificaat 
(PRC) 

 

Waarom Herregistratie 
Herregistratie voor verpleegkundigen is een belang-
rijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Indi-
viduele Gezondheidszorg (Wet BIG). 
 
Om in aanmerking te komen voor deze herregistratie 
moet je met goed gevolg een landelijk examen afleg-
gen. Voor meer informatie: Herregistratie Wet BIG en 
Herregistratie Wet BIG Onderwijsorganisaties 
 

Voor wie? 
Verpleegkundigen met een in Nederland afgegeven 

diploma mbo- of hbo-verpleegkundige, die scholing 

nodig hebben voor hun herregistratie BIG. 

 

Vooropleiding/ voorkennis 
• Afgeronde MBO- of HBO-verpleegkundige met een  

in Nederland afgegeven diploma. 

 

Inhoud? 
1. Beroepsprofiel 

• vakinhoudelijk handelen 

• communicatie 

• samenwerking 

• kennis en wetenschap 

• maatschappelijk handelen 

• organisatie 

• professionaliteit en kwaliteit 

2. Verpleegtechnische en voorbehouden 
handelingen verpleegkundigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Examinering 

Het examen bestaat uit: 

• Kennisexamen 

• Praktijkexamen verpleegkundige vaardigheden 

• Examengesprek klinisch redeneren 

 

Kosten 
Open inschrijving: €1.950,00 exclusief  

examenkosten. 

 

Data open inschrijving 

G
ro

ep
  

 

Data St
at

u
s 

1 11-01-2022 /18-01-2022 /25-01-2022 /01-02-2022 

/08-02-2022 /15-02-2022 /01-03-2022 /08-03-2022 

/15-03-2022 /22-03-2022 /29-03-2022 /05-04-2022 

/12-04-2022 /10-05-2022 /17-05-2022 

Tijd: 17.00 – 21.00 uur 

(Je kan je voor deze data nog tussentijds aanmel-

den!) 

 

2 08-09-2022 / 15-09-2022 / 22-09-2022 / 29-09-

2022 / 06-10-2022 / 13-10-2022 / 20-10-2022 / 27-

10-2022 / 03-11-2022 / 10-11-2022 / 17-11-2022 / 

24-11-2022 / 01-12-2022 / 08-12-2022 / 15-12-

2022 / 22-12-2022 

 

 

Aanmelden of vragen? 
De aanmeldingsprocedure loopt via het NOVA College 

via onderstaande link: 

https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-opleidin-

gen/big-scholing-herregistratie-voor-verpleegkundi-

gen/ (novacollege.nl) 

Voor meer informatie over deze training stuur een e-

mail naar: 

rpieters@novacollege.nl of bel 06 10208152. 

Contactpersoon: Roger Pieters 

E-mail sturen 

of 

stuur een mail naar: 

bedrijfsopleidingengws@horizoncollege.nl 
U ontvangt een antwoord op uw vragen van ons. 

 

Bijzonderheden 
De BIG Herregistratie is een samenwerking tussen vier 

ROC’s in de regio. De uitvoering van het onderwijs zal 

op één van de locaties van deze ROC’s plaatsvinden. 

Het is ook mogelijk om een los onderdeel te volgen. 
  

https://www.herregistratiewetbig.nl/
https://www.herregistratiewetbig.nl/onderwijsorganisaties
https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-opleidingen/big-scholing-herregistratie-voor-verpleegkundigen/
https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-opleidingen/big-scholing-herregistratie-voor-verpleegkundigen/
https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-opleidingen/big-scholing-herregistratie-voor-verpleegkundigen/
mailto:rpieters@novacollege.nl
mailto:cursussenentrainingenzw@novacollege.nl
mailto:bedrijfsopleidingengws@horizoncollege.nl
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Dag-

deel 

Datum 

(dinsdag) 

Onderwerpen 

1 11 januari 

2022 

Inleiding:  
- Uitleg opbouw en structuur van de scholing; examinering; studiemateriaal. 
- CanMeds-rollen; klinisch redeneren. 

Branche 1: Onderkennen van bestaande of dreigende gezondheidsproblemen 

Rol: Gezondheidsbevorderaar 

2 18 januari 

2022 

Branche 1: Onderkennen van bestaande of dreigende gezondheidsproblemen 

Rol: Gezondheidsbevorderaar 

3 25 januari 

2022 

Branche 2: Verpleegkundige diagnose en verpleegplan 

Rol: Zorgverlener 

4 01 februari 

2022 

Branche 2: Verpleegkundige diagnose en verpleegplan 

Rol: Zorgverlener 

5 08 februari 

2022 

Branche 3: Verpleegkundige interventies uitvoeren 

Rol: Zorgverlener 

6 15 februari 

2022 

Branche 3: Verpleegkundige interventies uitvoeren 

Rol: Zorgverlener 

7 01 maart 

2022 

Branche 4: Communiceren en samenwerken met zorgvrager en sociale netwerk 

Rol: Communicator 

8 08 maart 

2022 

Branche 4: Communiceren en samenwerken met zorgvrager en sociale netwerk 

Rol: Communicator 

9 15 maart 

2022 

Branche 5: Onverwachte crisissituaties 

Rol: Organisator 

10 22 maart 

2022 

Branche 5 + 6 : Onverwachte crisissituaties 

Relevante wetgeving 

Rol: Organisator 

11 29 maart 

2022 

Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen 

• Katheteriseren van de blaas bij vrouwen 

• Katheteriseren van de blaas bij mannen 

• Blaasspoelen uitvoeren 

• Suprapubische katheter verzorgen 

12 05 april 

2022 

Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen  

• Een maagsonde inbrengen 

• Toedienen sondevoeding 

• Inbrengen subcutane canule (insuflon) 

• Medicatie toedienen via subcutane canule 

13 12 april 

2022 

Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen  

• Subcutaan en intramusculair injecteren 

• Inbrengen perifere canule voor infuus  

• Vloeistoffen toedienen via centraal (perifeer)infuus 

• (toedieningssysteem) 

• Inbrengen subcutane canule (insuflon) 

• Medicatie toedienen via subcutane canule 

14 10 mei 2022 Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen  

• Hechtingen of tampons verwijderen en gelegenheid om extra te oefenen wat nog lastig is 

• Katheteriseren van de blaas bij vrouwen 

• Katheteriseren van de blaas bij mannen 

• Blaasspoelen uitvoeren 

• Suprapubische katheter verzorgen 

15 17 mei 2022 - Examens klinisch redeneren (oefenen) 
- Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen (oefenen) 
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BIG HERREGISTRATIE 
Dag-

deel 

Datum 

(dinsdag) 

Onderwerpen 

1 08-09-2022 Inleiding:  
- Uitleg opbouw en structuur van de scholing; examinering; studiemateriaal. 
- CanMeds-rollen; klinisch redeneren. 

Branche 1: Onderkennen van bestaande of dreigende gezondheidsproblemen 

Rol: Gezondheidsbevorderaar 

2 15-09-2022 Branche 1: Onderkennen van bestaande of dreigende gezondheidsproblemen 

Rol: Gezondheidsbevorderaar 

3 22-09-2022 Branche 2: Verpleegkundige diagnose en verpleegplan 

Rol: Zorgverlener 

4 29-09-2022 Branche 2: Verpleegkundige diagnose en verpleegplan 

Rol: Zorgverlener 

5 06-10-2022 Branche 3: Verpleegkundige interventies uitvoeren 

Rol: Zorgverlener 

6 13-10-2022 Branche 3: Verpleegkundige interventies uitvoeren 

Rol: Zorgverlener 

7 27-10-2022 Branche 4: Communiceren en samenwerken met zorgvrager en sociale netwerk 

Rol: Communicator 

8 03-11-2022 Branche 4: Communiceren en samenwerken met zorgvrager en sociale netwerk 

Rol: Communicator 

9 10-11-2022 Branche 5: Onverwachte crisissituaties 

Rol: Organisator 

10 17-11-2022 Branche 5 + 6 : Onverwachte crisissituaties 

Relevante wetgeving 

Rol: Organisator 

11 24-11-2022 Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen 

• Katheteriseren van de blaas bij vrouwen 

• Katheteriseren van de blaas bij mannen 

• Blaasspoelen uitvoeren 

• Suprapubische katheter verzorgen 

12 01-12-2022 Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen  

• Een maagsonde inbrengen 

• Toedienen sondevoeding 

• Inbrengen subcutane canule (insuflon) 

• Medicatie toedienen via subcutane canule 

13 08-12-2022 Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen  

• Subcutaan en intramusculair injecteren 

• Inbrengen perifere canule voor infuus  

• Vloeistoffen toedienen via centraal (perifeer)infuus 

• (toedieningssysteem) 

• Inbrengen subcutane canule (insuflon) 

• Medicatie toedienen via subcutane canule 

14 15-12-2022 Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen  

• Hechtingen of tampons verwijderen en gelegenheid om extra te oefenen wat nog lastig is 

• Katheteriseren van de blaas bij vrouwen 

• Katheteriseren van de blaas bij mannen 

• Blaasspoelen uitvoeren 

• Suprapubische katheter verzorgen 

15 22-12-2022 - Examens klinisch redeneren (oefenen) 
- Verpleegtechnische/Voorbehouden handelingen (oefenen) 

 


