
Deze informatie is tot stand gekomen uit eigen ervaring. Zaken kunnen inmiddels anders zijn. Er kunnen dan ook geen rechten 
aan ontleent worden. 

Verkrijgen van een “Transcript”; 
 
Wat is een transcript; 
Een transcript is een overzicht van alle gemaakt uren tijdens de opleiding. Deze uren dienen verdeeld 
te zijn over de vakken c.q. vakgebieden. Daarnaast moet aangegeven staan in welke periode deze 
uren gemaakt zijn en wat de beoordeling is geweest. 
 
Waarom een transcript nodig is; 
Voordat je kan deelnemen aan het NCLEX examen wordt je aangemeld bij de US-nursing board. 
Deze organisatie wil je transcript zien en beoordeeld of je voldoende gekwalificeerd bent om deel te 
nemen aan het examen.  
 
Versturen van je transcript; 
Het versturen van het transcript gaat niet vanzelf. In eerste instantie krijg je van OGP; 

•  Een formulier, in te vullend door je school, van het US nursing board. 
•  Een brief aan je school met het verzoek een transcript te maken en aanvullende informatie 

over de wijze van versturen. 
•  Een Fed-Ex envelop met de adresgegevens van OGP om het transcript in te versturen. 

 
Het transcript dat door je school is opgemaakt dient in een envelop van de school gestopt te worden 
en voorzien te worden van een stempel en handtekening op de sluiting. De envelop dient in de Fed-Ex 
envelop verstuurd te worden naar OGP. OGP vraagt een kopie van het transcript buiten de school 
envelop bij te sluiten. 
 
Wanneer het transcript niet in het engels is opgesteld dient dit vertaald te worden. Dit moet een 
gecertificeerde vertaling zijn. 
 
Minimum uren; 
De minimum uren moeten blijken uit je transcript. Voordat OGP het interview met je doet vragen ze je 
na te gaan of je deze uren hebt behaald. Het gaat OGP erom dat wanneer de US-nursing board het 
transcript opvraagt de uren beschreven staan. Wanneer je OGP een transcript opstuurt  kunnen ze er 
niets mee. Daarnaast is het transcript waardeloos op het moment dat je het zelf in handen hebt gehad. 
 
Het kan zijn dat een vereist vakgebied als bijvoorbeeld psychiatrie niet specifiek gedoceerd is, maar 
dat er gedurende de lessen en stages wel aandacht aan besteed is. Vaak staat al in de 
opleidingsplannen hoeveel uren psychiatrie (in dit geval) dan zijn geïntegreerd of overleg met de 
docent of de uren anders op te delen zijn zodat het vakgebied afzonderlijk vermeld kan worden.  
 
Uren in Nederland; 
In Nederland zijn de scholen maar 2 jaar verplicht de dossiers bij te houden, daarna wordt je dossier 
vernietigt. Het systeem dat je je school kan bellen voor een overzicht van je uren gaat dus niet op. De 
uren dien je dus zelf of met je school uit te zoeken naar aanleiding van opleidingsplannen, regelingen, 
wetgeving en dergelijke. Uiteindelijk gaat het erom dat het transcript rechtstreeks naar de US-nursing 
board wordt verstuurd en ondertekend is door een docent verpleegkunde verbonden aan een erkende 
school / opleidingscentrum. 
 
Bij te weinig uren moeten de uren ingehaald worden. Zowel de theorie als de praktijk moet gebeuren 
onder toezicht van een docent die de uren aftekent. Dit hoeft niet per se bij je eigen school te zijn, 
maar maakt het wel een stuk makkelijker. De uren zijn ook bij OGP in te halen in de UK of Ierland. 
 
Praktisch gezien; 
Zorg dat je contact krijgt met een oud docent. De docent dient nog wel werkzaam te zijn bij een school 
of opleidingscentrum. Zoek met hem/haar de uren uit en vraag hem/haar dit overzicht op te sturen ten 
tijde dat de US-nursing board hierom vraagt. Overleg bij het tekort komen van uren of je deze onder 
zijn/haar toezicht kan maken of dat hij/zij deze alsnog wil opnemen in het transcript. Uiteindelijk beslist 
de US-nursing board of het transcript goed is. 
 
Zorg dat er geen afkortingen in je transcript staan of maak een voettekst of bijlage waar de afkortingen 
volluit worden genoemd. Afkortingen die voor ons alledaags zijn, zijn voor Amerikanen wellicht 
onbekend en zou dan kunnen leiden tot afkeuring van het document. 
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In de USA; 
Zorg dat je goede vrienden blijft met je docent / school. Voor heel veel zaken in de US heb je weer 
een transcript nodig (cursussen, verhuizen naar andere staten etc.) 
 
FAQ’s 
 
Is een diploma en BIG-registratie niet voldoende?; 
 Nee, het moet een overzicht zijn van je gemaakte uren opgemaakt door je/een school. 
 
Wat als de school niet meer bestaat?; 

Meestal zijn de scholen gefuseerd of is de opleiding elders overgenomen. Elke erkende 
school mag het transcript voor je verzorgen. 
 

Moet het transcript in het engels zijn?; 
Ja. Het transcript moet in het engels gesteld zijn of anders in het engels vertaald zijn. Dit dient 
een gecertificeerde vertaling te zijn.  

 
Voor wie zijn de kosten van het versturen? 

Het transcript dient aangetekend verstuurd te worden. Alle kosten die Fed-Ex hiervoor rekent 
mogen op het klantnummer van OGP worden afgeschreven. 

 
Wat als ik alleen de praktijkuren mis van een bepaald vakgebied? 

Als je alleen de praktijkuren mist dien je naast je praktijkuren ook weer theorie uren te gaan 
bijwonen. Om hoeveel praktijkuren en theorie uren het dan totaal gaat wordt in overleg met 
OGP afgesproken die dit weer kortsluiten met de US-nursing board. 

 
Kan ik met mijn niveau 3 opleiding ook meedoen?; 

Nee. In het Nederlandse systeem heb je tenminste niveau 4 of 5 nodig of vergelijkbare oudere 
opleidingen. Ook met een opleiding als verpleegkundige B of verpleegkundige Z kan je niet 
aan de slag! 

 
Kan ik direct na mijn opleiding starten met het UNP?; 

Nee, je dient op het moment van aanvang werkzaam te zijn op een “acute” afdeling (dus geen 
afdeling administratie) in een ziekenhuis en minimaal 1 jaar ervaring te hebben. Meer ervaring 
werkt volgens OGP wel in je voordeel als je uiteindelijk aan het werk bent in de USA. Op dit 
moment heeft OGP het erg druk en schijnen mensen die makkelijk te plaatsen zijn een 
voorkeur te hebben. (IC, NICU, PICU en EHBO) 

 
Kan mijn docent juridisch worden aangesproken op een door haar/hem ondertekend transcript?; 

Wanneer je een registratie hebt in het BIG-register heb je volgens deze wet een minimum 
aantal opleidingsuren moeten volbrengen. Dit behoort gecontroleerd te zijn op het moment dat 
je je diploma behaalt hebt. Een BIG-registratie staat dus eigenlijk garant voor een aantal uren. 
Wanneer de docent om deze rede toch terughoudend is, is het misschien verstandig dit door 
een jurist te laten uitzoeken. 

 


