Let op!
Dit formulier kunt u het beste
downloaden en digitaal invullen.
Daarna uitprinten, ondertekenen
en retour sturen.

BIG-register

Aanvraagformulier Registratie – scholing
Vul dit aanvraagformulier bij voorkeur in op een computer. Print
de ingevulde pagina’s. Als u het formulier met pen invult, schrijf
(in blokletters) duidelijk en leesbaar. Onderteken het bijgevoegde
handtekeningformulier en geef aan hoeveel pagina’s u heeft ingevuld.
Stuur het handtekeningformulier met de ingevulde pagina’s samen op.

1

Algemene gegevens / contactgegevens
> Vermeld hier uw contactgegevens waar wij u kunnen bereiken
																											Geslacht

1.1

Geboortenaam
(Zoals vermeld op uw paspoort)

|																											

1.2

Voornaam / voornamen (voluit)

|

1.3

Voorletters

|

1.4 Tussenvoegsel

|
Dag		maand		jaar

1.5

Geboortedatum en -plaats

															|

1.6 Geboorteland

|

1.7

Nationaliteit 1

|

1.8 Nationaliteit 2

|

1.9 Achternaam partner

|

1.10 Tussenvoegsel partner

|

1.11 Beroep

|

1.12 Land van diplomering

|
Dag		maand		jaar

1.13 Datum getuigschrift /
Verklaring van vakbekwaamheid
Huisadres (zoals u in het bevolkingsregister staat)
1.14 Straat en huisnummer

|

1.15 Postcode en woonplaats

															|

1.16 Land

|
Correspondentieadres (als dit afwijkt van woonadres)

1.17 Straat en huisnummer

|

1.18 Postcode en woonplaats

															|

1.19 Land

|

1.20 E-mailadres

|

1.21 Telefoonnummer
1.22 Mobiele telefoon
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2

Registratie op basis van scholing
U kunt registratie op basis van scholing aanvragen als u:
- een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) heeft dat minder dan twee jaar oud is;
-	of als u eerst als verpleegkundige in het bezit bent van een MBO diploma en minder dan twee jaar geleden uw HBO-V
of Bachelor diploma verpleegkunde heeft gehaald.
Dag		maand		jaar

2.1

Datum bewijs scholing
(PRC / opleiding specialist / HBO-V)

2.2 Opleidingsinstituut

|

2.3 Plaats opleidingsinstituut

|
Let op:
- Stuur met dit aanvraagformulier uw originele of origineel gewaarmerkte kopie van uw PRC altijd mee als bewijs.
- Vergeet niet het handtekeningformulier op de volgende pagina in te vullen en mee te sturen.
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Aanvraagformulier Registratie – scholing
CIBG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Handtekeningformulier
Retouradres
BIG-register
Postbus 3173
6401 DR Heerlen
Naam

|
Dag		maand		jaar

Geboortedatum
Bewijsstukken
Vergeet uw bewijsstukken niet mee te sturen! Anders kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. In de toelichting vindt u
meer informatie over de betreffende bewijsstukken.
Buitenlands diploma
Ik heb Nederlandstalig primair en secundair onderwijs genoten

Taalvaardigheid (meerdere opties
mogelijk)

Ik heb de Nederlandstalige beroepsopleiding afgerond
Ik heb de taaltoets afgelegd
Ik ben in het bezit van een verklaring van vakbekwaamheid
Nee

Erkennen en registreren van uw
wettelijk erkend specialisme in
een specialistenregister?

Ja, namelijk:

Werkervaring

Ik heb geen werkervaring opgedaan in het buitenland
Ik heb wel werkervaring opgedaan in het buitenland
Land(en):

|
Correspondentiekeuze

> Kruis één optie aan
Per post. Alle correspondentie wordt per post naar u gestuurd.
 Per e-mail. Alle correspondentie wordt per e-mail naar u gestuurd. Voeg info@bigregister.nl toe aan veilige afzenders
en houd uw e-mailadres actueel.
Verklaring
Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van verkeerde
gegevens, naast mogelijke strafrechtelijke consequenties, gevolgen kan hebben voor mijn registratie in het BIG-register.
Ik verklaar niet onder curatele te staan een lichamelijke of geestelijke toestand, niet ontzet te zijn van het recht betrokken
beroep uit te oefenen en mijn praktijk in Nederland te voeren volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, opvattingen,
waarden, normen en beroepsethische beginselen.
Ik verklaar dat in het buitenland geen rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing van kracht is,
waardoor ik daar tijdelijk of blijvend mijn beroep niet meer mag uitoefenen.
Ik verklaar dat in het buitenland geen rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure tegen mij loopt of
dat sprake is van enig handelen of nalaten van mijn kant in relatie tot mijn gedrag, gezondheid of prestaties dat dreigt
te worden voorgelegd aan een buitenlandse autoriteit.

Aantal bijlage(n)

> Dit blad telt niet mee. Het aanvraagformulier wel.

																					Dag		maand		jaar

Handtekening en datum

|
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