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17 januari 1983, nr. 180200, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorgberoepen 

en –opleidingen, Hoofdafd. Verplegende en Verzorgende Beroepen en Opleidingen 

 

Wijziging examen- en vacatiegelden 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; 

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige van 2 mei 1921 

(Stb. 702) en gelet op het Koninklijk besluit van 21 december 1928 nr. 104 (Stcrt. 1928, 253) tot uitvoering van 

artikel 2 van de Wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot bescherming van het diploma van verpleegkundige en gelet op 

artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289); 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

 

De Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige van 28 december 1973 (Stcrt. 1974, nr. 12) wordt gewijzigd 

als volgt: 

 

A 

In artikel 16, vierde lid, wordt in plaats van ‘f 11,-’, ‘f 12,-’ gelezen. 

 

B 

Artikel 19, derde lid, wordt gelezen: 

‘Een kandidaat die reeds heeft deelgenomen aan een eindgesprek en daarbij werd afgewezen, is voor het daarna 

volgende eindgesprek een betaling van f 25,- verschuldigd’. 

 

Artikel II 

 

A 

Artikel 34 van de Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige (Stcrt. 1975, 111) wordt gelezen: 

‘Artikel 34, 

1. De kandidaat moet tijdig vóór het eindexamen eerste deel een bedrag van f 25,- aan examengeld gestort 

hebben in ’s Rijks schatkist dan wel f 20,- indien de kandidaat in het bezit is van het diploma A- of Z-

verpleegkundige. 

2. Bij een herkansing van het eindexamen eerste deel bedraagt het examengeld f 25,-. 

3. De kandidaat moet tijdig voor het eindexamen een bedrag van f 60,- in ’s Rijks schatkist hebben gestort voor 

de kosten van het eindexamen en voor verkrijging van het onderscheidingsteken dan wel f 55,- indien de 

kandidaat in het bezit is van het diploma A- of Z-verpleegkundige. 

4. Bij een herkansing van het eindexamen bedraagt het eindexamengeld f 25,-’. 

 

B 

Artikel 7 van het Examenreglement diploma B-verpleegkundige behorende bij het Besluit regeling opleiding 

diploma B-verpleegkundige (Stcrt. 1975, 111) vervalt. 

 

Artikel III 

 



A 

Artikel 37 van de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige (Stcrt. 1978, 19) wordt gelezen: ‘Artikel37 

1. De kandidaat moet tijdig vóór het eindexamen een bedrag van f 60,- aan examengeld in ’s Rijks schatkist 

hebben gestort dan wel f 55,- indien hij in het bezit is van een diploma A- of B-verpleegkundige. 

2. Een kandidaat die reeds aan het eindexamen heeft deelgenomen en daarbij werd afgewezen, is voor het eerst 

volgende examen een bedrag van f 25.- verschuldigd’. 

 

B 

Artikel 4 van het Examenreglement, behorende bij de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige (Stcrt. 

1978, 19), vervalt. 

 

Artikel IV 

 

Artikel 12, eerste lid van het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 mei 1959 

(Stcrt. 1959, no. 91) tot vaststelling van nieuwe bepalingen voor de opleiding en het examen in de 

kinderverpleging wordt als volgt gelezen: 

‘1. De kosten voor het examen bedragen f 42,50 en voor het herexamen f 25,-’. 

 

Artikel V 

 

Artikel 36 van de Regeling opleiding diploma ziekenverzorging (Stcrt. 1981, 123) wordt gewijzigd als volgt: 

- In het eerste lid wordt in plaats van ‘een door de Minister vast te stellen bedrag’ gelezen ‘f 60,-’. 

- In het tweede lid wordt in plaats van ‘wederom betaling’ gelezen ‘een bedrag van f 25,-’. 

 

Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederland Staatscourant geplaatst en treedt in 

werking de dag na plaatsing in de Staatscourant. 

 

’s-Gravenhage, 17 januari 1983. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 

Namens de Staatssecretaris, 

De Directeur Gezondheidszorg, Beroepen en Opleidingen, 

E.P.D. de Boer. 

 

Toelichting 

 

Aanpassing van het besluit is nodig gebleken in verband met de gestegen kosten van onderscheidingstekens, 

verzendkosten en reis- en verblijfkosten. 

 

 

 


