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4 september 1979 / Nr. 34431 / Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid / Hoofddafdeling Medische 

Beroepen en Opleidingen 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op de artikelen 1 en 3 van de Wet van 2 mei 1921 (Stb. 702)
1
 tot bescherming van het diploma van 

verpleegkundige, 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

De als bijlage bij de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige  (Stcrt. 1974, nr. 12)
2
, de als bijlage 1 bij de 

Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige (Stcrt. 1977, nr. 111)
3
 en de als bijlage 1 bij de Regeling 

opleiding diploma Z-verpleegkundige (Stcrt. 1978, nr. 19)
4
 behorende lijsten van opleidingen bedoeld 

onderscheidenlijk in artikel 3, eerste lid onder III, artikel 5, eerste lid, ander III en artikel 10, eerste en derde lid, 

van genoemde Regelingen worden vervangen door de volgende lijst: 

 

1. het diploma van een openbare of door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen bijzondere 

middelbare school voor meisjes, hogere burgerschool (5- of 6-jarige cursus), atheneum, gymnasium, dan wel een 

school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.); 

2. het diploma van een openbare school of een door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen 

bijzondere 3-jarige handelsdagschool of een openbare aangewezen bijzondere 3-jarige hogere burgerschool; 

3. een bewijs van onvoorwaardelijke toelating tot de vierde klas van een openbare of een door de Minister van 

Onderwijs en Wetenschappen aangewezen bijzondere hogere burgerschool, middelbare school voor meisjes of 

handelsdagschool (4-jarige cursus), dan wel een openbaar of een door de Minister van Onderwijs en 

Wetenschappen aangewezen bijzonder gymnasium; 

4. een diploma onder rijkstoezicht afgegeven, vanwege de Vereniging voor MULO, de Vereniging voor 

Christelijk MULO of van de Stichting R.K. MULO-examen; 

5. een overgangsbewijs naar het 5e leerjaar h.a.v.o./atheneum; 

6. het I.V.O.-diploma B, afgegeven vanwege de Stichting ‘Het I.V.O.-diploma’, of afgegeven vanwege de 

Vereniging van I.V.O.-scholen; 

7. de akte van bekwaamheid als onderwijzer, genoemd in artikel 77, onder a, van de Wet van 17 augustus 1878, 

Stb. 127, in artikel 41, onder a, van de Kweekschool; 

8. het bewijs van te zijn geslaagd voor het toelatingsexamen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder d, van de 

Kweekschoolwet (toelatingsexamen eerste leerkring); 

9. de akte van bekwaamheid als kleuterleidster (A-akte) tezamen met de akte van bekwaamheid als hoofdleidster 

(B-akte); 

10. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, eerste volzin van de Nijverheidsonderwijswet voor 

inrichtings-assistente, dan wel het diploma ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs voor inrichtings-assistente (INAS oude stijl); 

11. een diploma ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet onderwijs voor de interim 

algemene schakelopleiding (I.N.A.S. nieuwe stijl); 

                                                
1
 Zoals laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 8 juni 1977 (Stb. 397) 

2
 Laatstelijk gewijzigd bij besluit dd. 29 november 1978 (Stcrt. 1978, nr. 239) 

3
 Laatstelijk gewijzigd bij besluit dd. 5 januari 1979 (Stcrt. 1979, nr. 10) 

4
 Laatstelijk gewijzigd bij besluit dd. 4 oktober 1978 (Stcrt. 1978, nr. 204) 



12. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, van de Nijverheidsonderwijswet van één der vakinrichtingen 

van een gesubsidieerde uitgebreid technische school; 

13. een diploma ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet onderwijs van een 

driejarige opleiding van één van de volgende vormen van het middelbaar beroepsonderwijs: 

- middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs (m.h.n.o.); 

- middelbaar technisch onderwijs (m.t.o.); 

- middelbaar economisch en administratief onderwijs (m.e.a.o.); 

- middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs (m.s.p.o.); 

- middelbaar middenstands onderwijs (m.m.o.); 

- middelbaar landbouwonderwijs (m.l.o.). 

14. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, eerste volzin van de Nijverheidswet van de 3-jarige 

vooropleiding voor lerares bij het Nijverheidsonderwijs voor meisjes, dan wel het diploma ingevolge artikel 29, 

vierde lid, onder e, van Wet op het voortgezet onderwijs van de vooropleiding voor hoger beroepsonderwijs; 

15. een bewijs van voldoende algemene ontwikkeling N.O. of  B.O., afgegeven vanwege het Nederlands 

Genootschap tot opleiding van leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs; 

16. het diploma voor ziekenverzorging; 

17. het diploma M.A.V.O., verkregen op grond van Staatsexamen M.A.V.O.; 

18. het diploma Brugopleiding Verplegende en Verzorgende Beroepen II (B.V.B. II), uitgereikt door de 

desbetreffende examencommissie namens de Koninklijke P.B.N.A, de Leidse Onderwijsinstellingen en de 

Stichting I.V.I.O.; 

19. tevens kunnen leerlingen worden toegelaten, die in het bezit zijn van één der volgende vóór 1 januari 1975 

behaalde diploma's: 

- het diploma ‘Algemene Vrouwelijke Vorming II’ (A.V.V. II) en het diploma ‘Praktische Algemene Vorming 

II’ (P.A.V. II), uitgereikt door de desbetreffende examencommissie namens I.V.I.O. Stichting voor Onderwijs en 

Volksontwikkeling te Amsterdam; 

- het diploma Algemene Ontwikkeling voor leerling-verplegenden, afgegeven door een door de Stichting 

Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs (I.S.O.) erkende instelling, na een examen onder toezicht van een 

gecommitteerde van de Minister; 

- het diploma Vooropleiding Ziekenverpleging, uitgereikt door het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum te Cu-

lemborg; 

leerlingen die in 1974 voor het examen voor een van de in de vorige volzin bedoelde diploma's zijn afgewezen, 

kunnen na het behalen van dit diploma alsnog tot de opleiding worden toegelaten, mits het diploma vóór 1 

januari 1976 is behaald. 

20. (uitsluitend behorende bij de lijst, bedoeld in artikel 10, eerste en derde lid, van de Regeling opleiding 

diploma Z-verpleegkundige het diploma ingevolge artikel 24, derde lid, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs (kinderverzorgende – jeugdverzorgende). 

 

Artikel 2 

Dit besluit wordt met de bijbehorende nota van toelichting bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. 

 

Artikel 3 

Dit besluit werkt terug tot 31 juli 1979. 

 

Leidschendam, 4 september 1979. 

 

De staatssecretaris voornoemd, 

E. Veder-Smit 

 



Nota van toelichting 

Het onderhavige besluit omvat wijzigingen van de lijsten van opleidingen die toelating geven tot de opleidingen 

voor het diploma A-, B, en Z- verpleegkundige. 

Deze wijzigingen betreffen een betere volgorde van de diploma's en een duidelijker omschrijving hiervan, 

alsmede een aanpassing van de ontwikkelingen die zich op het gebied van het onderwijs hebben voorgedaan. 

Voorts zijn de lijsten voor de drie opleidingen zoveel mogelijk gelijkluidend gemaakt. 

Punt 9 (oud, is gewijzigd, omdat het diploma van de opleiding tot kleuterleidster nieuwe stijl behoort tot de 

onder punt 13 (nieuw) genoemde diploma's. Als punt 9 (nieuw) is opgenomen de akte van bekwaamheid van 

kleuterleidster (akte A) tezamen met de akte van bekwaamheid van hoofdkleuterleidster (akte B). 

Punt 16. De eis dat ziekenverzorgenden moeten voldoen aan 3 jaar voortgezet onderwijs is vervallen, daar er van 

uitgegaan wordt dat de vooropleiding van degenen die het diploma z.v. hebben behaald niet ter zake doet. 

Wellicht ten overvloede zij er nog eens op gewezen. dat, naar in de praktijk is gebleken, degenen die 

onderstaande vakken in hun examenpakket hadden, in de opleiding tot verpleegkundige de beste resultaten 

vertoonden ten aanzien van de cognitieve aspecten van de opleiding: 

- Nederlands; 

- een moderne taal (bij voorkeur Engels); 

- natuurkunde, scheikunde of kennis der natuur; en  

- wiskunde (rekenen). 

Het verdient daarom aanbeveling dat bij de samenstelling van het examenpakket met het bovenstaande rekening 

wordt gehouden. 

In geval van twijfel over een te volgen vooropleiding of over een behaald diploma verdient het aanbeveling de 

Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid of de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de 

Geestelijke Volksgezondheid om advies te vragen. 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

E. Veder-Smit 

 

 


