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Vanaf 1 augustus 2022 treden er wijzigingen op in het examenprogramma. Lees hier wat 

dit voor u betekent.  
 

Situatie vanaf 1 augustus 2022 Situatie tot 31 juli 2022 

Het praktijkexamen is niet gekoppeld aan het 

examengesprek. De casuïstiek van het 

praktijkexamen loopt niet door in het 

examengesprek. Het praktijkexamen kunt u 

dus los plannen op een examenlocatie. 

 

Om het examengesprek te mogen voeren, 

moet u wel een voldoende behaald hebben 

voor het kennisexamen én voor het 

praktijkexamen.  

Een behaald resultaat is 1 jaar geldig. 

Het praktijkexamen is gekoppeld aan het 

examengesprek en vindt op dezelfde dag 

plaats. De casuïstiek van het praktijkexamen 

loopt door in het examengesprek.  

Wanneer het praktijkexamen onvoldoende is 

mag u het examengesprek niet voeren. 

Als u het praktijkexamen behaald hebt, hoeft 

u dit niet opnieuw te doen wanneer u een 

onvoldoende haalt voor het examengesprek.  

Een behaald resultaat voor het 

praktijkexamen is 1 jaar geldig.  

Het praktijkexamen is gekoppeld aan het 

examengesprek. Wanneer u het 

examengesprek onvoldoende hebt moet u 

ook het praktijkexamen opnieuw doen. 

Examens zijn los van elkaar te plannen. 

U kunt dus in eenzelfde periode zowel het 

kennisexamen als het praktijkexamen 

plannen. 

 

Het kennisexamen en het praktijkexamen zijn 

voorwaardelijk voor het examengesprek.  

Een behaald resultaat is 1 jaar geldig.  

Examens zijn verdeeld over twee momenten: 

examenmoment 1 (kennisexamen) en 

examenmoment 2 (praktijkexamen en 

examengesprek) 

Het praktijkexamen vindt plaats op een 

examenlocatie en duurt maximaal 45 

minuten. 

Het praktijkexamen vindt plaats op een 

examenlocatie en duurt maximaal 40 

minuten. 

De vaardigheid ‘Subcutane canule inbrengen’ 

is opgenomen in de steekproef van het 

praktijkexamen. 

De vaardigheid ‘Subcutane canule inbrengen’ 

is niet opgenomen in de steekproef van het 

praktijkexamen. 

Het examengesprek vindt online plaats en 

wordt voor 30 minuten gepland.  

Het examengesprek vindt plaats op de 

examenlocatie en wordt voor 40 minuten 

gepland. 

Er zijn 6 examenlocaties: 

- Akkrum 

- Amsterdam 

- Eindhoven 

- Nieuwegein 

- Rotterdam 

- Zwolle 

Hier worden alleen praktijkexamens 

afgenomen. 

Er zijn 9 examenlocaties. Hier worden 

praktijkexamens en examengesprekken 

afgenomen.  

U betaalt de examens los van elkaar: voor 

het praktijkexamen betaalt u €190,- en voor 

het examengesprek €90,-. 

U betaalt in één keer €280,- voor 

examenmoment 2 (praktijkexamen en 

examengesprek tezamen). 

 

Bovenstaande wijzigingen gelden niet voor verpleegkundigen met een buitenslands 

diploma. De beroepsinhoudelijke toets wordt nog steeds afgenomen op 1 dag. 


