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Ik wil hercertificeren
klik hier

Ik wil de BROK cursus volgen. Ik heb in het verleden niet eerder deze cursus gevolgd.
START
START

Ga naar https://nfu-ebrok.nl/
- Klik op ‘Volledige eBROK-cursus’ en dan
op
- Kies de instelling ‘Radboud UMC’
- Enkel afdelingskostenplaatsnummers die
bestaan uit 6 getallen worden geaccepteerd.
Of projectkostenplaatsnummers die bestaan uit
7 getallen voorafgegaan door een R.
Tijdens het registreren kunt u zich aanmelden
voor een verplichte Centrum Specifieke
Bijeenkomst (CSB). De CSB is een aparte e-learning van het
Radboudumc die u moet volgen (zie onder voor meer info).

Voor cursisten die een volledige cursus hebben afgenomen geldt:
- U hebt alle verplichte modules op 100% hebben staan (ook de module Praktijk)
- U hebt 1 keuze-module op 100% staan
+/- 20 uur
- U hebt het examen gehaald met een score van 80% of hoger (voor aanmelden zie hieronder)
- U hebt de centrum-specifieke bijeenkomst (aparte e-learning) afgerond (voor aanmelden zie hieronder)
- U hebt in het tabblad ‘Nieuws’ alle nieuwsberichten in de leeromgeving gelezen hebben
Om de e-learning Centrum Specifieke Bijeenkomst (CSB) voor het Radboudumc te
voltooien moet u twee dingen doen:
1. Voltooi de CSB e-learning door op deze link te klikken. Deze CSB e-learning zal
ca. 60 minuten duren. U heeft tot 1 juni 2022 de tijd om de CSB online af te
ronden en dat kunt u doen op elk moment dat u het beste uitkomt.
2. Ga naar de eBROK (tabblad ‘Agenda’) en schrijf u in voor de e-learning CSB op
1 juni 2022. Dit is een fictieve datum, maar inschrijven zorgt ervoor dat de BROKcoördinator kan aangeven dat u de CSB heeft voltooid. Als u al staat ingeschreven
voor deze datum, hoeft u niets te doen.
Als aan beide bovenstaande punten is voldaan, zal uw presentie in de eBROK
geregistreerd worden (binnen 8 werkdagen). U hoeft dus niet tot 1 juni 2022 te
wachten totdat uw CSB-presentie geregistreerd is.

csb

U kunt zich binnen de eBROK
inschrijven voor een examen, ga
vervolgens naar het tabblad
Agenda. Kies ‘proctoring’ om een
online examen in te plannen. Er
worden BROK-examens op locatie
georganiseerd en ook via online
proctoring. Online proctoring
maakt het mogelijk uw BROKexamen middels surveillance op
afstand af te nemen.

examen

Aanmelden voor de CSB en het examen doet u via het tabblad ‘Agenda’.

Uw certificering wordt (wanneer aan alle eisen is voldaan) automatisch in het BROK register aangepast.
U krijgt géén bevestigingsmail. Het kan enige tijd kosten voordat het certificaat digitaal wordt toegemaild.

3 jaar
geldig!
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Ik heb in het verleden eerder de BROK cursus gevolgd en ik wil mijn certificering verlengen.
Onderzoekers in het bezit van een BROK®-certificaat verlengen hun registratie middels Continue registratie (zonder
examen en zonder centrum specifieke bijeenkomst).
START

Zoek eerst uw naam in het BROK register en check de geldigheid van het certificaat. Het kandidaatnummer heeft u straks
nodig.

Kijk voor uzelf in welke categorie u valt:
0-6 weken verlopen, uw certificaat is nog geldig of niet meer dan 6 weken verlopen: U kunt zich verder inschrijven om
online uw certificaat te verlengen middels de continue registratie à 75 euro. Ga hieronder verder.
6 weken-3 maanden verlopen, uw certificaat is meer dan 6 weken verlopen, maar niet meer dan 3 maanden: vul tijdens
inschrijven een respijtverzoek in. De lokale BROK®-coördinator kan, indien er zwaarwegende redenen zijn voor het niet op
tijd verlengen van registratie, respijt verlenen. Anders geldt: gehele cursus opnieuw volgen voor een gereduceerd tarief van
€275,- (geen CSB, wel examen). Ga hieronder verder.
3-6 maanden verlopen, uw certificaat is meer dan 3 maanden verlopen, maar niet meer dan 6 maanden: vul tijdens
inschrijven een respijtverzoek in. Indien er zwaarwegende redenen zijn voor het niet op tijd verlengen van de registratie
kan het dagelijks bestuur van de BROK®-commissie respijt verlenen. Anders geldt: gehele cursus opnieuw volgen voor een
gereduceerd tarief van €275,- (geen CSB, wel examen). Ga hieronder verder.
>6 maanden verlopen, uw certificaat is meer dan 6 maanden verlopen: U dient de gehele cursus opnieuw te volgen voor
een gereduceerd tarief van €275,- (geen CSB, wel examen). Ga hieronder verder.
VERDER

Ga naar https://nfu-ebrok.nl/
- Klik op ‘Ik heb eerder de eBROK gevolgd
(vóór 1 november 2019)’ en dan op
- Bij ‘Certificaat controle’ kunt u uw kandidaatnummer
invoeren. Zie boven.

- Betaling is alleen mogelijk via iDEAL.
Voor cursisten die de herregistratie hebben afgenomen binnen de geldigheid van diens certificering geldt:
- U moet in het tabblad ‘Continue registratie’ de modules Opfrissen, Zelftest en Casus op 100% hebben staan
- U moet in het tabblad ‘Nieuws’ alle nieuwsberichten in de leeromgeving gelezen hebben

+/- 4 uur

Uw hercertificering wordt (wanneer aan alle eisen is voldaan) automatisch in het BROK register aangepast.
U krijgt géén bevestigingsmail. Het kan enige tijd kosten voordat het certificaat digitaal wordt toegemaild.

3 jaar
geldig!
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Veel gestelde vragen!
Moet ik de BROK cursus volgen? In de beleidslijn Scholing staat dat alle onderzoekers van het Radboudumc die betrokken
zijn bij mensgebonden onderzoek (WMO én niet-WMO onderzoek) verplicht zijn de BROK te volgen. Verder staat er dat
onderzoekers van goedgekeurde studies maximaal zes maanden na aanvang van de studie BROK®-gecertificeerd dienen te
zijn. Overig onderzoekspersoneel van het Radboudumc mét patiëntencontact bij WMO-plichtig onderzoek (zoals
researchverpleegkundigen, studiecoördinatoren en datamanagers) zijn verplicht een WMO/GCP-certificaat te behalen.
Ik heb de CSB e-learning gevolgd, maar ik zie mijn presentie nergens terug? Binnen 8 dagen zal uw presentie door de
BROK coördinator doorgevoerd worden.
Hoe kan ik mij aanmelden voor een online examen? U kunt zich binnen de eBROK inschrijven voor een examen. Ga
vervolgens naar het tabblad ‘Agenda’. Kies ‘proctoring’ om een online examen in te plannen.
Waar kan ik mijn examendatum aanpassen? U kunt in de eBROK onder het tabblad Agenda uw examendatum wijzigen.
Let op! Vanaf 9 dagen vóór het examen is aanpassen van de examendatum helaas niet meer mogelijk.
Ik heb de BROK cursus (of herregistratie) afgerond, maar ik heb nog geen (nieuw) certificaat ontvangen? Wanneer u
aan de specifieke eisen hebt voldaan (zie boven de rode vlakken), krijgt u een certificaat (per e-mail) van het
examenbureau EMWO. Uw certificering wordt (wanneer aan alle eisen is voldaan) automatisch in het BROK register
aangepast. Let op: dit kan enige tijd duren! Bij een proctoring examen kan het 4 weken duren voor u het certificaat
ontvangt (per e-mail). Dit heeft te maken met de beoordeling van de proctorbeelden.
Op het moment dat ik vanuit de eBROK-omgeving een notificatie ontvang dat de toegang tot de eBROK-omgeving bijna
gaat verlopen, kan ik een 3-jarig abonnement afsluiten. Wat is daarvan het voordeel?
Het afnemen van een abonnement zorgt ervoor dat u toegang behoudt tot de meest recente leerstof en op de hoogte blijft
van nieuwe ontwikkelingen.
Als ik de BROK-registratie heb afgerond en daarna een 3-jarig abonnement afneem bij de eBROK, krijg ik dan ook een
herinnering wanneer mijn BROK-certificaat verloopt?
Er wordt geen herinnering verzonden op het moment dat de certificering gaat verlopen. Dit bijhouden is de
verantwoordelijkheid van uzelf.
Vragen over de online cursus? Kijk voor veel gestelde vragen op de eBROK pagina. Alle anderen vragen die betrekking
hebben op uw inschrijving, het volgen van de online cursus, het gebruik van de modules en betalingen kunt u sturen naar
de eBROK® Servicedesk via servicedesk@elevatehealth.eu.
Vragen over het examen of klachten daarover? Voor het examen is het examenbureau EMWO verantwoordelijk. Met
specifieke vragen over het examen, het maken van bezwaar, aanvragen van verlenging en andere vragen over uw BROK®certificaat, kunt u voor meer informatie terecht op de website van EMWO of via info@emwo.nl.
Heeft u andere vragen of opmerkingen, neem contact op met de BROK coördinator van het Radboudumc:
Marten Onnink, PhD
BROK®-coördinator Radboudumc
T 024 36 14894
brok@radboudumc.nl
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/brok

