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20 september 1977 / Nr. 25199, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Medische
Beroepen en Opleidingen
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 3 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige van 2 mei 1921 (Stb. 702),
Besluit:
Artikel I
De Regeling Opleiding Diploma A verpleegkundige van 28 december 1973 (Stcrt. 1974, nr. 12) * wordt
gewijzigd als volgt:
A
In de artikelen 6, vijfde lid, 10, eerste en tweede lid, 12, tweede lid, 16, eerste lid, en 19, vierde lid, wordt
telkens in plaats van de woorden ‘het praktijk- en rapportenboekje’ gelezen: ‘het Overzicht Praktische
Opleiding’ en wordt in artikel 20, eerste lid, in plaats van de woorden ‘de praktijk- en rapportenboekjes’
gelezen ‘de Overzichten Praktische Opleiding’.
B
In de artikelen 5, derde lid, 6, vierde lid, en 19, tweede en vierde lid, wordt telkens in plaats van de woorden
‘diploma B voor ziekenverpleging’ gelezen: ‘diploma B-verpleegkundige’.
C
In de artikelen 5, vijfde lid, en 29, eerste lid, wordt telkens in plaats van de woorden ‘diploma
A-ziekenverpleging’ gelezen: ‘diploma A-verpleegkundige’.
D
Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:
Het eerste lid wordt gelezen:
‘1. Ten behoeve van de opleiding wordt door de leerling gebruik gemaakt van een Overzicht Praktische
Opleiding, vastgesteld overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model.’
- In het tweede lid vervalt onderdeel a en worden de onderdelen b, c, d, e en f verletterd tot a, b, c, d en e.
- Onderdeel a (nieuw) wordt gelezen als volgt: ‘a. de verpleging van ten minste 35 patiënten met verschillende
aandoeningen;’.
- Onderdeel c (nieuw) van het tweede lid wordt gelezen als volgt: ‘c. tenminste de vaardigheden welke in het
Overzicht Praktische Opleiding met een x zijn aangegeven.
Voor een aantal vaardigheden geldt dat deze niet vóór de tweede of derde leerperiode kunnen worden
afgetekend;’.
E
In artikel 12, tweede lid, wordt het leesteken na het woord ‘gewaardeerd’ vervangen door een punt en
vervallen de woorden ‘hetgeen moet blijken uit het praktijk- en rapportenboekje’.
F
Artike116, tweede lid, wordt gelezen als volgt:
*

Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 juni 1977 (Stcrt. 117).

‘2. Het hoofd van de opleiding verleent toestemming voor het afleggen van een tentamen wanneer het
theoretisch onderwijs is afgerond, de voorgeschreven praktijkperiode op de betreffende afdeling is doorlopen
en de praktische werkzaamheden van de leerling aldaar met goed of voldoende zijn gewaardeerd.’
Artikel II
Door leerlingen wier opleiding een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 1978, kan gebruik worden gemaakt
van het praktijk- en rapportenboekje, bedoeld in artikel 10, eerste lid, zoals dat luidde vóór het in werking
treden van het onderhavige wijzigingsbesluit.
Artikel III
Dit besluit wordt met de daarbij behorende nota van toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en
treedt in werking met ingang van 1 januari 1978.
Leidschendam, 20 september 1977.
De Staatssecretaris voornoemd,
J.P.M. Hendriks
Nota van toelichting
In verband met de ontwikkeling op het terrein van de verpleging van lichamelijk, geestelijk en langdurig
zieken voldoen inhoud en indeling van het huidige ‘Praktijk- en Rapportenboekje’ voor de opleiding tot het
diploma A-verpleegkundige niet meer aan de huidige behoeften met betrekking tot de vaardigheden, welke
van een verpleegkundige worden verwacht. De benaming ‘Praktijk- en rapportenboekje’ beantwoordt
evenmin aan de huidige doelstelling. Het ligt namelijk geenszins in de bedoeling, zoals de naam suggereert,
een rapportage over de leerling in het boekje vast te leggen. Het gaat erom, de leerling en de inrichting een
inzicht te geven in de aard van de vaardigheden welke de leerling zich in de loop van de opleiding eigen maakt.
Vandaar dat de voorkeur is gegeven aan de reeds bij de opleiding tot B-verpleegkundige gehanteerde
benaming ‘Overzicht Praktische Opleiding’, nader te noemen O.P.O.
Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen is aan de Centrale Raad voor de Volksgezondheid advies
gevraagd omtrent de vraag hoe het boekje voor de opleiding tot A-verpleegkundige moet worden ingericht. Dit
advies, uitgebracht in november 1976 onder de titel ‘Advies inzake de Praktijk- en rapportenboekjes voor de
opleiding tot verpleegkundige-A, -B, -Z en ziekenverzorg(st)er’, ligt ten grondslag aan de samenstelling van
het onderhavige ‘Overzicht Praktische Opleiding’.
Nagegaan is of het mogelijk was, één geïntegreerd O.P.O. voor alle in het advies genoemde opleidingen op te
stellen. Daarvoor bleek echter een vergelijkend onderzoek noodzakelijk van de inhoud van het vak
verpleegkunde binnen de verschillende terreinen, met name de relatie van de A-opleiding tot de B- en
Z-opleidingen en de opleiding tot ziekenverzorg(st)er, èn van de wijze waarop in de verschillende opleidingen
het leerproces in de praktijk begeleid wordt.
Aangezien een dergelijk onderzoek geruime tijd zou vergen, kan daarop niet worden gewacht in verband met
de zeer noodzakelijke aanpassing van het Overzicht aan de huidige eisen ten aanzien van de
beroepsuitoefening door en de daarmede samenhangende vaardigheden van A-verpleegkundigen.
Het geïntegreerde deel is derhalve beperkt tot het zogenaamde administratieve gedeelte. Dit is vrijwel identiek
voor alle opleidingen en bevat de algemene gegevens over de leerling, alsmede de gegevens welke de
praktijkperioden betreffen. In het funktioneel gedeelte is een aantal vaardigheden voor de A-verpleegkundige
verplicht gesteld, welke de leerling zich in de loop van de opleiding moet hebben eigen gemaakt.
Hiernaast zijn er in dit gedeelte zogenaamde ‘blokkades’ aangebracht, waaronder wordt verstaan dat de
vaardigheden waarop deze blokkades betrekking hebben, eerst na de eerste leerperiode mogen worden

afgetekend. De praktijk heeft namelijk uitgewezen dat voor deze vaardigheden een bredere theoretische
ondergrond en een attitudevorming vereist zijn, welke de leerling zich nog niet in het eerste gedeelte van de
opleiding heeft kunnen eigen maken.
Op de verschillende onderdelen van het onderhavige O.P.O. wordt in deze toelichting niet nader ingegaan,
aangezien deze uitvoerig behandeld zijn in de bij het O.P.O. gevoegde bijlage getiteld ‘Toelichting bij het
gebruik van het Overzicht Praktische Opleiding’. Het model van het Overzicht is verkrijgbaar bij het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Dr. Reijersstraat 12, te Leidschendam.
In verband met de invoering van het O.P.O. ten aanzien van de opleiding tot het diploma A-verpleegkundige
wordt het besluit van 28 december 1973 (Stcrt. 1974, nr. 12), dat op deze opleiding betrekking heeft, bij het
onderhavige besluit gewijzigd.
Wat de afzonderlijke artikelen betreft, moge het volgende worden opgemerkt: Artikel I, onder B, is bedoeld
om de benaming van de verpleegkundige aan te passen aan de opleidingsregeling.

