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Diploma’s die toegang geven tot het Kwaliteitsregister 
V&V - verzorgenden  
Om toegelaten te worden tot het Kwaliteitsregister V&V - Verzorgenden ben je in het 
bezit van een diploma van een van onderstaande opleidingen1:  

1. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)  
2. Ziekenverzorging  
3. Middelbaar beroepsonderwijs, sector Dienstverlening en Gezondheidszorg, afdeling 

Verpleging (MDGO-vp)  
4. Middelbaar beroepsonderwijs, sector Dienstverlening en Gezondheidszorg, afdeling 

gezondheidszorg, lange opleiding Verzorging (MDGO-VZ lang)  
5. Brancheopleiding Verzorgende D  
6. Verzorgende E  
7. Verzorgende Algemene Gezondheidszorg (VAG, niveau 3)  
8. Brancheopleiding bejaardenverzorgende plus  
9. De door de Stichting OVDB-Landelijk Orgaan van het Beroepsonderwijs, krachtens 

de Wet op het leerlingwezen respectievelijk de Wet op het cursorisch 
beroepsonderwijs, afgegeven diploma’s van Gezinsverzorgende, Verzorgende bij 
instellingen voor gezinsverzorging, Bejaardenverzorgende, Verzorgende in 
verzorgingshuizen en Kraamverzorgende  

10. Bejaardenverzorgende in verzorgingshuizen leerlingwezen  
11. Bejaardenverzorgende plus  
12. MBO-VZ Verzorgende beroepen  
13. MHNO/MSPO – Gezinsverzorgende  
14. Verzorgende Thuiszorg leerlingwezen  
15. Verzorgende C  

Met een buitenlands diploma Verzorgende individuele Gezondheidszorg (VIG): heb je 
een Bewijs van erkenning van je beroepskwalificaties of een Verklaring van Vakbekwaamheid 
nodig van het CIBG. Meer informatie hierover: Buitenlands diploma | BIG- register.  

Met een buitenlands diploma MBO 3 verzorgende:  
heb je een diplomawaardering van het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) nodig, 
waarin wordt verklaard dat jouw diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse diploma MBO-
3 verzorgenden. Meer informatie hierover: Diplomawaardering - Internationale 
diplomawaardering (idw.nl)  

Je hebt geen toegang tot het Kwaliteitsregister V&V:  

1. met een diploma MBO-3 of -4 MMZ maatschappelijke zorg (agogisch, voorheen 
SPW)  

2. met een diploma MDGO-VZ kort  
3. als verpleegkundige of verpleegkundige niet-praktiserend zonder een van de 

diploma’s uit categorie I en I  
 

 
1 Deze lijst geeft uitsluitend informatie over de toelatingseisen voor het Kwaliteitsregister V&V – 
verzorgenden. Aan de lijst kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot het niveau van een 
opleiding. Voor een overzicht van diploma’s die recht geven op het voeren van de titel Verzorgende 
Individuele Gezondheidszorg (VIG) kun je terecht bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleden):Oud Nederlands mbo-diploma | SBB (s-bb.nl)  


