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met uw assistentendiploma
naar het buitenland
Als Nederlands staatsburger bent u vrij om in een andere lidstaat binnen de Europese Unie
(of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) een gereglementeerd beroep uit
te oefenen als u aan de eisen voldoet die de bevoegde autoriteit in het buitenland, vaak een
ministerie, heeft opgesteld. Op de website www.nuffic.nl vindt u tevens meer informatie over de
Europese wetgeving en contactgegevens van informatiecentra in andere lidstaten van de EU.
Deze website gaat over beroepserkenning in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen,
IJsland en Zwitserland. Het doel van deze site is om buitenlanders die een gereglementeerd
(beschermd) beroep in Nederland willen gaan uitoefenen, op weg te helpen. En om
Nederlanders die een gereglementeerd beroep in een ander Europees Unie land willen
uitoefenen te informeren over de wetgeving en de instanties waarmee ze te maken kunnen
krijgen.

WAT MOET IK DOEN ALS IK MET MIJN
NEDERLANDSE DIPLOMA NAAR HET BUITENLAND GA?
Als u naar het buitenland gaat en u wilt uw diploma in het buitenland laten waarderen dan
kunt u in Nederland alvast uw diploma laten legaliseren, een statusverklaring aanvragen of
een diplomawaardering aanvragen. De Nuffic (voor het hoger onderwijs), het Colo (voor het
Middelbaar beroepsonderwijs,) het kenniscentrum OVDB (voor de sectoren Gezondheidszorg,
Dienstverlening, Welzijn en Sport van het Middelbaar beroepsonderwijs) en de IB-Groep
(voortgezet onderwijs) kunnen u hierover advies geven.
• Uw diploma laten legaliseren. Wanneer u naar het buitenland gaat voor werk of studie, is
het belangrijk dat uw opleidingsdocumenten in het betreffende land worden erkend. Veel
landen vragen bij erkenningsverzoeken om gelegaliseerde documenten. Door uw diploma
te legaliseren, krijgt u het wettelijk bewijs dat uw Nederlandse diploma is erkend door
het Ministerie van OCW. Het legaliseren van diploma’s wordt gedaan door de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor meer informatie raadpleegt u de website www.duo.nl/
particulieren/diplomas.
• Een statusverklaring aanvragen. Een statusverklaring geeft iemand buiten Nederland
inzicht in het niveau van de opleiding die u hebt gevolgd. Een statusverklaring wordt
afgegeven voor opleidingen die zijn erkend door het ministerie van OCW. Voor meer
informatie raadpleegt u de website van DUO www.duo.nl/particulieren/diplomas.
• Een diplomabeschrijving aanvragen. Voor het HBO heet dit een Diploma Supplement
en voor het MBO heet dit een Certificate Supplement. Een diplomabeschrijving geeft
uitleg over de gevolgde Nederlandse opleiding en het behaalde diploma. Als u naar het
buitenland vertrekt geeft een diplomabeschrijving uitleg over de gevolgde Nederlandse
opleiding en het behaalde diploma. Een Diplomabeschrijving is een Engelstalige
beschrijving van een Nederlands diploma. Hiermee verschaft u meer duidelijkheid over uw
opleiding aan een toekomstige werkgever, overheidsinstantie of een onderwijsinstituut en
vergroot u daarmee de kans op een baan of studie.
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De diplomabeschrijving kan worden aangevraagd bij de Nuffic (bijvoorbeeld diploma
apotheker).
Als u een beschermd beroep wilt uitoefenen dat valt onder artikel 34 van de wet BIG kunt u
zich rechtstreeks melden bij de instantie die over de toegang tot dat beroep gaat. Dit is het
Verwijspunt Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, Postbus 16114, 2500 BC Den
Haag, e-mail: info@bigregister.nl. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl.

WAT IS DE WAARDE VAN MIJN NEDERLANDSE DIPLOMA
IN HET BUITENLAND?
Informatie over de waarde van een in Nederland behaald diploma in het buitenland, wordt door
het desbetreffende land zelf gegeven.
In diverse landen verschaffen de Nationale informatiecentra voor academische erkenning van
de Europese Gemeenschap (NARIC’s) informatie over de waarde van een Nederlands hoger
onderwijsdiploma in een bepaald land. Informatie over (de adressen van) de NARIC’s kunt u
vinden op de website van de Nuffic.
Daarnaast kunt u terecht bij de DUO voor informatie over de rechtsgeldigheid van Nederlandse
hoger onderwijsdiploma’s in het buitenland. Bent u in het bezit van een diploma behaald
in het middelbaar beroepsonderwijs, dan neemt u voor meer informatie contact op met het
Informatiecentrum Diploma Waardering (IDW). Kijk voor meer informatie op www.idw.nl.

BEROEPSERKENNING
Elk land heeft zijn eigen onderwijssysteem en regels op het gebied van beroepserkenning. Er
kunnen zich drie gevallen voordoen als u uw aanvraag voor erkenning indient:
1. Directe toelating. Het behaalde Nederlandse diploma en/of beroepskwalificaties worden
zonder meer geaccepteerd voor het gereglementeerde beroep in de ontvangende lidstaat.
Voor een aantal beroepen zijn in Europees verband sectorale afspraken gemaakt over de
uitwisselbaarheid van beroepen.
2. Toelating na aanvullende eisen. De Nederlandse opleiding verschilt hetzij in duur hetzij
in inhoud wezenlijk van de opleiding in de ontvangende lidstaat. Pas na het aantonen van
voldoende beroepservaring (verschil in duur) of na het naar tevredenheid afleggen van
een aanpassingsstage dan wel een proeve van bekwaamheid (verschil in inhoud) wordt de
betrokkene tot de beroepsuitoefening toegelaten.
Voor de diplomawaardering van een buitenlands diploma van apothekersassistent dat
nagenoeg gelijkwaardig is aan het Nederlandse diploma apothekersassistent is dat het
Verwijspunt Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, Postbus 16114, 2500 BC
Den Haag, e-mail: info@bigregister.nl. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl of
www.idw.nl.
3. Geen toelating. De betrokkene is niet voor het desbetreffende beroep opgeleid of is op een
dusdanig laag niveau opgeleid dat toelating ook niet door het overbruggingsmechanisme
kan worden geregeld.
Indien het buitenlandsdiploma apothekersassistent niet gelijkwaardig is bevonden aan de
opleidingseisen die voor het beroep apothekersassistent staan omschreven, als een opleiding
niet is afgemaakt of als u met een buitenlands diploma in Nederland wilt studeren dan kunt u
uw diploma laten waarderen via een EVC-procedure bij een opleidingsinstituut bijvoorbeeld
een ROC of een particuliere opleider.
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AAN HET WERK IN NEDERLAND MET EEN
BUITENLANDS DIPLOMA APOTHEKERSASSISTENT
U heeft een buitenlands diploma en u wilt in Nederland verder studeren of gaan werken. De
vraag is dan wat dat diploma waard is. Of u met uw diploma in Nederland aan het werk kunt,
hangt af van een aantal factoren. De Nederlandse overheid stelt kwaliteitseisen aan mensen die
in de gezondheidszorg werken. U zult aan diezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen.
Apothekersassistenten met een buitenlands diploma mogen niet zonder meer hun beroep
uitoefenen in Nederland. Het beroep valt onder artikel 34 van de wet BIG waarop het stelsel
van titelbescherming van toepassing is. Bent u in het bezit van een buitenlands diploma AA
dan zijn er twee mogelijkheden:
De eerste mogelijkheid is het aanvragen van een diplomawaardering, dit levert bij een
gelijkwaardig diploma een verklaring van vakbekwaamheid op en mag u de wettelijk
beschermde opleidingstitel voeren.
De tweede mogelijkheid is een opleidingswaardering. Bij een niet volledig gelijkwaardig
buitenlands diploma kan dit vrijstellingen opleveren voor de opleiding apothekersassistent die
leidt tot het Nederlands diploma voor apothekersassistent.

DIPLOMAWAARDERING
Heeft u een in het buitenland behaald diploma dat valt onder artikel 34 van de Wet BIG,
dan kunt u een verzoek om een verklaring van vakbekwaamheid indienen bij het Bureau
Buitenlandse Diplomahouders van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voor het toetsen van buitenlandse diploma’s van apothekersassistenten zijn toetsingscriteria
opgesteld. Deze zijn gelijkwaardig aan de toetsingseisen van de Nederlandse opleiding
apothekersassistent.
Door de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid wordt bekeken of uw
buitenlandse opleiding voldoet aan de opleidingseisen die er voor uw beroep in de Wet
BIG staan omschreven. Ontvangt u op grond van deze beoordeling een verklaring van
vakbekwaamheid, dan mag u de wettelijk beschermde opleidingstitel voeren.
De huidige procedure van diplomawaardering is erg tijdrovend omdat ieder dossier individueel
moet worden beoordeeld. Een diplomawaardering wordt opgesteld aan de hand van een
diploma en niet op de competenties, zoals eerder opgedane werkervaring. Als een opleiding
niet is afgemaakt, dan wordt een opleidingswaardering opgesteld. Indien het diploma
niet gelijkwaardig wordt bevonden kunt u middels een EVC traject proberen vrijstellingen
te verkrijgen voor de opleiding apothekersassistent die leidt tot het Nederlands diploma
apothekersassistent.
Volgens de Europese richtlijnen moet een buitenlands diploma binnen vier maanden worden
beoordeeld, waarbij ook moet worden aangegeven waar eventuele hiaten zitten.
Als u een beschermd beroep wilt uitoefenen dat valt onder artikel 34 van de wet BIG kunt
u zich rechtstreeks melden bij de instantie die over de toegang tot dat beroep gaat. Voor
de waardering van een buitenlands diploma apothekersassistent is dat het Verwijspunt
Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, Postbus 16114, 2500 BC Den Haag, e-mail:
info@bigregister.nl. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl.

OPLEIDINGSWAARDERING (EVK & EVC)
Indien het buitenlandsdiploma niet gelijkwaardig is bevonden aan de opleidingseisen die voor
het beroep apothekersassistent staan omschreven, als een opleiding niet is afgemaakt of als u
met een buitenlands diploma in Nederland wilt studeren dan meldt u zich aan bij een opleiding
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voor apothekersassistent.
De opleiding tot apothekersassistent duurt in de regel drie jaar. De opleiding is minder lang als
de kandidaat kan aantonen over eerder verworven kwalificaties (EVK) zoals een (buitenlandse)
diploma of relevante werkervaring (eerder verworven competenties EVC) te beschikken.
Op basis van EVC & EVK is het mogelijk om vrijstellingen te verkrijgen voor de opleiding.
Vrijstellingen worden gegeven aan kandidaten die kunnen aantonen reeds te beschikken over
bepaalde onderdelen van de opleiding.

WIE, WAT, WAAR
In Nederland werken twee expertisecentra Internationale Diploma Waardering samen bij het
waarderen van buitenlandse diploma’s. Dat zijn de Nuffic en SBB. Gezamenlijk vormen deze
instanties de structuur voor Internationale DiplomaWaardering (IDW). In het jaar 2003 is het
Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW) in het leven geroepen.
Meer informatie vindt u op:
• www.idw.nl
• www.nuffic.nl
• www.s-bb.nl

DIPLOMAWAARDERING MET OF ZONDER BAAN
Als u geen werk heeft kunt u bij het UWV een aanvraag voor diplomawaardering indienen. Kijk
op de site van het UWV voor een vestiging bij u in de buurt.
Als u wel werk heeft en u wil een diplomawaardering laten maken dan kunt u contact opnemen
met het Informatiecentrum Diploma Waardering (IcDW) ,Postbus 7338, 2701 AH Zoetermeer,
telefoon 079 321 79 30.
Als u een beschermd beroep wilt uitoefenen dat valt onder artikel 34 van de wet BIG kunt u
zich rechtstreeks melden bij de instantie die over de toegang tot dat beroep gaat. Voor de
waardering van het diploma van apothekersassistent is dat het Verwijspunt Buitenslands
Gediplomeerden Volksgezondheid, Postbus 16114, 2500 BC Den Haag, e-mail:
info@bigregister.nl. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl.

EUROPESE BEROEPSERKENNING
Op de website www.idw.nl vindt u tevens meer informatie over de Europese wetgeving en
contactgegevens van informatiecentra in andere lidstaten van de EU.
Deze website gaat o.a. over beroepserkenning in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen,
IJsland en Zwitserland. Het doel van deze site is om buitenlanders die een gereglementeerd
(beschermd) beroep in Nederland willen gaan uitoefenen, op weg te helpen. En om
Nederlanders die een gereglementeerd beroep in een ander Europees Unie land willen
uitoefenen te informeren over de wetgeving en de instanties waarmee ze te maken kunnen
krijgen.

Overige informatie is te
vinden op:
www.duo.nl
www.postbus51.nl
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