
Beroepseisen en Diploma's
https://ondernemersplein.kvk.nl/beroepseisen-en-diplomas/
·Wat is een beschermd beroep?
·U heeft geen beschermd beroep
·U heeft een beschermd beroep
·Erkenning aanvragen
·Gereglementeerde opleidingen

Sommige beroepen zijn beschermd in Nederland. Dat zijn gereglementeerde beroepen. 
Wilt u in Nederland werken in een beschermd beroep? Dan moet u aan bepaalde beroepseisen voldoen. Heeft u geen
beschermd beroep? Dan hoeft u niet aan deze eisen te voldoen.

Wat is een beschermd beroep?
Een beschermd beroep is een beroep waarvoor u bepaalde beroepskwalificaties (kwaliteiten) moet hebben. U moet
bewijzen dat u de juiste opleiding en ervaring heeft om dit beroep uit te oefenen. U moet:
·een diploma of getuigschrift hebben
·bepaalde examens doen en/of
·zich inschrijven bij een beroepsorganisatie

Lijst beschermde beroepen en opleidingseisen, zie: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=10&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top

In de database met gereglementeerde beroepen van de Europese Unie (EU) staan de beschermde beroepen in de
28 EU-lidstaten (waaronder Nederland) en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. U kiest in het
zoekveld van de database het land waar u een diploma heeft gehaald. U kiest ook het EU-land waar u wilt gaan
werken en u vult de naam van uw beroep in. Als uw beroep in de database staat, dan heeft u een beschermd beroep.
Als uw beroep niet in de database staat, dan heeft u geen beschermd beroep.

U heeft geen beschermd beroep
Uw beroep staat niet in de database met gereglementeerde beroepen. U mag uw beroep in Nederland uitoefenen. U
hoeft geen toestemming te vragen of uw beroepskwalificaties te laten erkennen. Heeft u een buitenlands diploma?
Dan kunt u dit diploma laten waarderen. Dit is niet verplicht. Een diplomawaardering laat zien welk Nederlands
niveau uw buitenlandse diploma heeft.

U heeft een beschermd beroep
U heeft een Nederlands diploma. Staat uw beroep in de database met gereglementeerde beroepen? U moet zich
waarschijnlijk melden bij een beroepsorganisatie, inschrijven bij een register, of een certificaat hebben. Neem
contact op met de bevoegde autoriteit van uw beroep. De contactgegevens van uw bevoegde autoriteit staan in de
database op de tab ‘competent authorities’ bij uw beroep. In het digitale diplomaregister van DUO bekijkt u uw
eigen diplomagegevens.
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