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MBO/ HBO assessment 
zorgberoepen 
Wil jij in Nederland in de zorg werken? En heb je buiten de Europese Unie jouw diploma gehaald? Dan 
laat je niet alleen jouw diploma beoordelen, maar doe je ook een assessment procedure. 

 
Voor alle beroepen in de zorg geldt dat je een aanvraag verklaring van vakbekwaamheid doet en 
vervolgens een uitnodiging krijgt om de algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV-toets) af te 
leggen. Nederlands is het belangrijkste onderdeel van de AKV-toets. Pas als de AKV-toets is behaald, 
wordt de beoordelingsprocedure vervolgd. 

 

Verpleegkundigen leggen daarnaast ook een beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) af. Deze toets geeft 
aan of de  kennis en vaardigheden voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. 

 
De Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) beoordeelt de aanvraag 
verklaring van vakbekwaamheid, de ondersteunende documenten en voor verpleegkundigen de BI-
toets. Daarna krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de commissie over het advies en het 
vervolgtraject. 

 
Rond je het vervolgtraject met succes af? Dan ontvang je verklaring van vakbekwaamheid waarmee je aan 
een werkgever kunt laten zien dat jouw diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma. Voor een 
aantal beroepen moet je je daarnaast ook in het BIG register inschrijven om het beroep in Nederland uit te 
kunnen oefenen. Dit geldt voor onder andere verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen. 
De hele lijst vind je via deze link . 
 
Hieronder algemene informatie en per stap tips en adviezen hoe je je kunt voorbereiden:  

 

1) Voor welke beroepen in de zorg heb je dit MBO/ HBO assessment nodig? 
 

• MBO: apothekersassistent, verpleegkundige, verzorgende IG 

• HBO: de 3 BIG geregistreerde beroepen: fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige 
• HBO: overige (niet BIG geregistreerde) beroepen zoals diëtist, ergotherapeut, mondhygiënist, 

tandprotheticus, huidtherapeut, logopedist en andere. Kijk hier voor een volledige lijst. 
 

Alternatief traject - mocht je de assessmentprocedure niet willen of kunnen doen dan kan je onderzoeken 
of je een reguliere studie op MBO of HBO niveau (voltijd, deeltijd en duaal) kunt volgen. Ook bestaan er 
versnelde trajecten. Neem contact op met de onderwijsinstelling en bespreek de mogelijkheden. Een 
onderwijsinstelling kan op basis van jouw diploma en Internationale Diploma Waardering (IDW) besluiten 
om jouw vrijstellingen te verlenen waardoor het traject korter duurt. 

 

Let op! Voor de academische beroepen (WO) geldt een ander assessment traject! 

https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/procedures/verklaring-vakbekwaamheid/toetsen
https://www.bigregister.nl/registratie#:~:text=De%20volgende%2013%20beroepen%20moeten,orthopedagoog%2Dgeneralist%2C%20physician%20assistant%2C
https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/procedures/verklaring-vakbekwaamheid/toetsen/overzicht-beroepen
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2) Aanvraag Verklaring van Vakbekwaamheid  
 

Voordat je mag deelnemen aan de AKV-toets, controleert de Commissie Buitenlands 

Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) je diploma’s, papieren en motivatie. Als alle vereiste 

documenten goedgekeurd zijn, mag je de AKV-toets doen. Mocht je vanwege jouw 

vluchtachtergrond niet alle gevraagde documenten kunnen leveren, vraag dan jouw 

trajectbegeleider om een aanvullende brief. 

 

Klik hier voor het aanvraagformulier Verklaring van vakbekwaamheid/erkenning beroepskwalificaties. 

Een medische mentor kan je helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Vraag je 

trajectbegeleider om je aan te melden voor een mentor.  

 

Het aanvraagformulier vul je pas in zodra je Nederlands op B1-niveau is voor MBO-beroepen en B2-

niveau voor HBO-beroepen. Let op: Stuur je aanvraag niet te vroeg in! De CBGV beoordeelt 

dossiers redelijk snel (de laatste tijd vaak binnen een maand) en stuurt vervolgens een factuur die 

door het UAF betaald kan worden. Zodra deze is betaald, heb je nog maar 1 jaar de tijd om je AKV 

toetsen af te leggen.  

 

3)  De AKV toets 
 

Wat? De AKV-toets is een schriftelijke toets. De toets is gericht op beheersing van de Nederlandse 
taal- en  communicatievaardigheden. De toets bestaat uit drie delen: 

 
1. Nederlands (geen medische kennis, wel lezen en schrijven) 
2. Engels taalvaardigheid (HAVO lezen; antwoord mag in Nederlands, tenzij anders aangegeven) 
3. Uitdrukkingen in de zorg (40 meerkeuzevragen)  

 

De AKV is een toets op MBO niveau of HBO niveau, afhankelijk van het beroep. Voor alle niveaus van 
verpleegkunde is de toets op MBO niveau (Kijk hier voor een AKV voorbeeldtoets voor MBO-HBO 
beroepen) 
 
Waar? Taleninstituut Babel in Utrecht. Algemene info van Babel over de toetsen. 

 

Hoe? Meld je bij de CBGV aan voor de AKV-toets. Je krijgt van de CBGV een bevestiging van toelating voor 
de AKV-toets en een toegangscode. Met deze toegangscode kun je bij Babel digitaal inschrijven voor de 
toets(en) via de website: http://www.toetsnederlands.nl/akv 

 
Wanneer? Leg de AKV-toets af binnen 1 jaar nadat je het verzoek van betaling hebt ontvangen. Er zijn 
minimaal 6 afnamemomenten per jaar, de toetsen worden op 1 dag afgenomen. 

 
Kosten? Check voor de nieuwste informatie over de kosten deze website. 

  

https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/procedures/erkenning-beroepskwalificaties/aanvraagformulieren
https://www.babel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Voorbeeldtoets-AKV-MBO_HBO-20201117.pdf
https://www.babel.nl/cursusoverzicht/medisch-assessment-akv-toets-voor-mbo-en-hbo-beroepen/
https://www.babel.nl/wp-content/uploads/2018/12/Algemene-Informatie-AKV-MBO_HBO-2018-12-10.pdf
http://www.toetsnederlands.nl/akv
https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/procedures/verklaring-vakbekwaamheid/toetsen/kosten
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4) Voorbereiding op de AKV-toets 
 

- Boeken: 

• Voor alle richtingen: ‘Hoe zit het met staan?’ (zie laatste hoofdstuk beroepsinhoudelijke 
uitdrukkingen/synoniemen) 

• Voor MBO beroepen: examenbundel VMBO NL, examenbundel VMBO ENG 

• Voor verpleegkundigen: examenbundel VMBO NL, examenbundel VMBO ENG en ‘De taal van de 

verpleging’ 

• Voor HBO beroepen: examenbundel HAVO NL, examenbundel HAVO ENG 

- Kijk hier voor tips van Babel. 
 

- Nedles heeft eerder een groepje studenten voorbereid op de AKV-toets. Vraag altijd na wat de 
mogelijkheden zijn. Je kunt contact opnemen met: 

 

Annelies Braams, Nedles 
Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam 
020 8460011 of 06 15004735 
info@nedles.nl 
 

5) Beroeps Inhoudelijke toetsen (BI-toets) - verpleegkundigen 

 
Voor wie? Alleen voor verpleegkundigen  
 
Wat?  De BI-toets voor verpleegkundigen is ontwikkeld door het Consortium Beroepsonderwijs. 
De toets bestaat uit drie onderdelen: 
 

• Kennistoets 

• Praktijktoets ‘Verpleegkundige vaardigheden’ 

• Gesprek ‘Klinisch redeneren’ 
 

De onderdelen worden op één dag afgenomen. Meer informatie over de BI-toets vind je op: 
https://www.herregistratiewetbig.nl/cibg. 

 
Waar? De BI-toets wordt afgenomen door Babel in Utrecht. Algemene info van Babel over de toets. Je mag 
tijdens de toets een woordenboek gebruiken (via Babel) en een eenvoudige rekenmachine (zelf 
meenemen).  
 
Wanneer & hoe?  De BI-toets wordt 5x per jaar aangeboden. Nadat je de AKV-toets hebt gehaald heb je 
een jaar de tijd om de BI-toets af te leggen. De CBGV stuurt je een brief met het verzoek te betalen voor de 
BI-toets. De toets kost € 400,-. Na de betaling ontvang je de gegevens  en de informatie om je aan te 
melden voor de toets. 
  

https://www.babel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Algemene-Informatie-AKV-MBO_HBO-2020-11-17.pdf
http://www.nedles.nl/
mailto:info@nedles.nl
https://www.herregistratiewetbig.nl/cibg
https://www.babel.nl/cursusoverzicht/medisch-assessment-akv-toets-voor-mbo-en-hbo-beroepen/
https://www.babel.nl/wp-content/uploads/2018/12/Algemene-Informatie-AKV-MBO_HBO-2018-12-10.pdf


uaf.nl 

 

 

 

6) Voorbereiding op de BI-toets - verpleegkundigen 

 
Ter voorbereiding op de BI-toets hieronder een aantal tips & adviezen:  
 

• Neem deel aan een van de informatiebijeenkomsten over de BI-toets. Wanneer deze plaatsvindt 
lees je in de brief die je van de CBGV ontvangt nadat je je hebt aangemeld. 

• Volg een voorbereidingscursus bij Leer Zorg. De organisatie Leer Zorg heeft eerder enkele UAF 
studenten voorbereid op de BI-toets. Je kunt contact opnemen met Linda Dekker en vragen wat 
de mogelijkheden zijn. Op deze website is een apart gedeelte voor deelnemers met een niet 
Nederlands diploma. Vraag vervolgens jouw trajectbegeleider of het UAF de kosten kan betalen. 

• Mocht je zelf een voorbereidingscursus hebben gevonden, geef dit door aan jouw 
trajectbegeleider en vraag of het UAF de kosten kan betalen. 

• Op de website van het Consortium Beroepsonderwijs vind je een voorbeeldexamen zodat je een 
goed beeld krijgt wat er van jou verwacht wordt.   

• Op dezelfde website vind je een Studiewijzer. Deze studiewijzer kan je gebruiken in combinatie 
met een voorbereidingscursus of een medisch mentor. De studiewijzer is niet geschikt om 
individueel door te nemen. Vraag jouw trajectbegeleider naar de mogelijkheden van een medisch 
mentor. 

• Optioneel: alleen in combinatie met cursus/medische mentor. Schaf de nieuwe versie van het boek 
Onder de knie (noordhoff.nl) aan inclusief examensprint € 51,75. 

 

7) Het advies na de toetsen (alle MBO/HBO beroepen) 
 

14 weken na het halen van de AKV-toets (geldt niet voor verpleegkundigen) geeft het CBGV een advies op 
basis van jouw dossier. Het advies is gebaseerd op het ingevulde formulier verklaring van vakbekwaamheid  
en de ondersteunende documenten. Ze kijken naar de volgende informatie: 
 

• Het programma van je gevolgde opleidingen 

• Aanvullende opleidingen 

• Beroepservaring 
 
Er kunnen drie soorten adviezen uitkomen: 
 

1. Gelijkwaardig (drie maanden werken onder supervisie) 
2. Niet geheel gelijkwaardig (gericht opleidingsadvies, maximaal twee jaar) 
3. Niet gelijkwaardig (gehele opleiding nodig). 

 
Verpleegkundigen krijgen 12 weken na het afleggen van de BI-toets een uitnodiging voor een 
adviesgesprek bij het CBGV. In het gesprek is een van onderstaande drie adviezen de uitkomst: 
 

1. Gelijkwaardig (drie maanden werken onder supervisie) 
2. Niet geheel gelijkwaardig (gericht opleidingsadvies, maximaal twee jaar) 
3. Niet gelijkwaardig (gehele opleiding nodig). 

 

https://www.leerzorg.com/big-registratie/big__registatie-buitenlands-diploma
https://www.herregistratiewetbig.nl/voorbeeldexamens
https://media.consortiumbo.nl/medium/hcgv-jkq31s/pad/#/lessons/QVtwPQjF69nFOK0PNgBEAT13DavVTyDH
https://www.noordhoff.nl/webshop/product/niveau-4-onder-de-knie-+-examensprint-9789001278236

