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Regeling Opleiding verplegenden diploma A
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op de artikelen 3 en 4 van de wet van 2 mei 1921, Stb. 702, tot wettelijke bescherming van het diploma
voor ziekenverpleging;
Besluit:
§ 1. Algemene bepaling
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
b. hoofdinspecteur: de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid;
c. inspecteur: de geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid;
d. gecommitteerde: de ingevolge artikel 4 van de wet door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
aangewezen deskundige.
§ 2. Voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen voor opleiding
Artikel 2
1. De minister kan onder de voorwaarden, in de navolgende leden gesteld en mede gelet op bouw, inrichting en
outillage, als inrichting voor opleiding erkennen:
I. ten behoeve van de volledige opleiding: algemene ziekenhuizen met 100 of meer bedden en ten minste 28000
verpleegdagen per kalenderjaar;
II. ten behoeve van de opleiding, afgesloten door het overgangsexamen, bedoeld in artikel 9, vijfde lid:
a. algemene ziekenhuizen en kinderziekenhuizen met 40 of meer bedden en ten minste 12000 verpleegdagen per
kalenderjaar;
b. specifieke klinieken (met uitzondering van psychiatrisch-neurologische klinieken) met 75 of meer bedden en
ten minste 21000 verpleegdagen per kalenderjaar;
c. sanatoria voor lijders aan tuberculose met 100 of meer bedden en ten minste 28000 verpleegdagen per
kalenderjaar.
2. De inrichtingen, bedoeld in het eerste lid, mogen geen winst beogen en moeten rechtspersoonlijkheid bezitten
dan wel onder beheer staan van een rechtspersoon.
3. De erkenning geschiedt voorts onder de volgende voorwaarden:
a. In de inrichting wordt voor een geregelde theoretische en praktische opleiding der leerling-verplegenden,
overeenkomstig de in de artikelen 3-9 gestelde eisen zorg gedragen door of vanwege een, in overleg met de
betrokken inspecteur, voor de opleiding verantwoordelijk gesteld persoon.
b. De dagelijkse leiding berust bij een hoofddocent.
De opleiding wordt gegeven door docenten-verpleegkundigen, artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en
andere deskundigen. In een inrichting, bedoeld in het eerste lid, onder I, wordt een aantal lessen van de opleiding
gegeven door tenminste één internist en één chirurg, werkende in het ziekenhuis, en in een inrichting, bedoeld in
het eerste lid, onder II, door althans een in de inrichting werkende specialist.
De specialisten dienen in het rayon van de inrichting gevestigd te zijn.

c. Aan de inrichting is een voldoend aantal bevoegde docenten-verpleegkundigen met volle dagtaak verbonden,
ter beoordeling van de hoofdinspecteur. Van de aanstelling en het ontslag van deze docenten wordt binnen een
week in tweevoud kennis gegeven aan de betrokken inspecteur.
d. De leerling-verplegenden worden jaarlijks aan een geneeskundig onderzoek onderworpen en voorts aan een
door de hoofdinspecteur nader te omschrijven periodiek onderzoek naar tuberculose.
e. Alle andere personen die enige bezigheid op de verplegingsafdelingen verrichten, worden jaarlijks aan een
door de hoofdinspecteur nader te omschrijven periodiek onderzoek naar tuberculose onderworpen.
f. In de maand januari wordt aan de hoofdinspecteur een nominatieve opgave in tweevoud verstrekt van de op 31
december daaraan voorafgaande, in vast dienstverband werkzame verplegers en verpleegsters onder vermelding
van hun functies, alsmede van de behaalde diploma’s en aantekeningen.
4. De minister kan, wanneer de inrichting niet meer voldoet aan de eisen en voorwaarden, in de voorgaande
leden gesteld, de erkenning intrekken.
Opleiding
Artikel 3
I. In de inrichtingen, erkend overeenkomstig artikel 2, eerste lid, onder I, kunnen, behoudens het in het tweede,
derde en vierde lid bepaalde, uitsluitend leerlingen worden toegelaten, die,
I. de leeftijd van 18 jaar bereiken uiterlijk vijf maanden na de aanvang van de opleiding;
II. een voor de uitoefening van het beroep, goede gezondheid genieten en blijkens een verklaring afgegeven op
grond van een onderzoek dat voldoet aan door de hoofdinspecteur te stellen eisen niet lijdend zijn aan
tuberculose van de ademhalingsorganen;
III. een voldoende algemene ontwikkeling bezitten, blijkend uit het bezit van één der volgende stukken:
a. het getuigschrift van een openbaar of aangewezen bijzonder gymnasium, hogere burgerschool met vijf- of
zesjarige cursus of middelbare school voor meisjes;
b. het getuigschrift van een openbare of aangewezen bijzondere handelsdagschool met drie-jarige cursus of van
een openbare of aangewezen bijzondere hogere burgerschool met drie-jarige cursus;
c. het bewijs van een onvoorwaardelijke bevordering naar de vierde klasse van een onder a genoemde school of
van een openbare of aangewezen bijzondere handelsdagschool met vier-jarige cursus;
d. een diploma onder rijkstoezicht afgegeven vanwege de verenigingen ter bevordering van het uitgebreid lager
onderwijs;
e. 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, mits uit het diploma blijkt, dat met goed resultaat eindproeven zijn afgelegd in
een combinatie van vakken overeenkomende met de eisen voor het diploma als vermeld onder d;
j. de akte van bekwaamheid als onderwijzer, genoemd in artikel 77 onder a van de wet van 17 augustus 1878,
Stb. 127, en in artikel 41 onder a van de Kweekschoolwet;
g. het bewijs van te zijn geslaagd voor het toelatingsexamen, bedoeld in artikel 13, eerste lid. onder d, van de
Kweekschoolwet (toelatingsexamen eerste leerkring);
h. een N-akte, die bevoegdheid verleent tot het geven van onderwijs aan nijverheidsscholen voor meisjes;
i. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, eerste volzin, van de Nijverheidsonderwijswet voor
inrichtingassistente;
j. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, eerste volzin, van de Nijverheidsonderwijswet van de driejarige vooropleiding voor lerares bij het nijverheidsonderwijs;
k. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid eerste alinea, van de Nijverheidsonderwijswet, van een der
vakrichtingen van een ingevolge die wet gesubsidieerde uitgebreid technische school;
l. het bewijs, dat met gunstig gevolg de schakelklasse, verbonden aan een ingevolge de Nijverheidsonderwijswet
gesubsidieerde hogere technische school, is doorlopen;
m. een bewijs van voldoende algemene ontwikkeling N.O., afgegeven vanwege het Nederlands Genootschap tot
Opleiding van Leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs;

n. andere door de Minister aan te wijzen Nederlandse of buitenlandse diploma’s, bewijsstukken, akten,
getuigschriften of verklaringen.
Tot een nader door de Minister vast te stellen tijdstip kunnen tevens leerlingen worden toegelaten die in plaats
van de onder III genoemde stukken in het bezit zijn van een der volgende diploma’s:
- het diploma ‘Algemene Vrouwelijke Vorming II’ (A.V.V. II) en het diploma ‘Praktische Algemene Vorming
II’ (PA.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 (waaronder ook mannelijke leerlingen)
afgegeven door een door de Stichting Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs (ISO) erkende instelling, na
een examen onder toezicht van een gecommitteerde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
- het getuigschrift Vooropleiding Ziekenverpleging, uitgereikt door het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum
te Culemborg.
De hoofdinspecteur kan ontheffing verlenen van de eisen van algemene ontwikkeling.
2. Eveneens kunnen als leerling worden toegelaten degenen die in het bezit zijn van het diploma B voor
ziekenverpleging danwel de bevoegdheid als vroedvrouw bezitten.
3. Als leerling kunnen voorts worden toegelaten degenen die in het bezit zijn van het diploma ziekenverzorging,
onder de voorwaarde dat de leerling voor de overgang tot de tweede leerperiode voldoet aan de eis genoemd in
het eerste lid, onder III.
4. Tot een nader door de Minister te bepalen tijdstip kunnen in de inrichtingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid,
onder I, voor zover zij daartoe door de Minister zijn aangewezen, eveneens leerlingen worden toegelaten die
voldoen aan de in artikel 4 gestelde eisen, onder voorwaarde dat aan deze inrichtingen geen opleiding tot het
diploma voor ziekenverzorging is verbonden.
Artikel 4
In de inrichtingen, genoemd in artikel 2. eerste lid, onder II, kunnen ook leerlingen worden toegelaten die:
I. de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt voor de aanvang van de opleiding;
II. een voor de uitoefening van het beroep goede gezondheid genieten en blijkens een verklaring afgegeven op
grond van een onderzoek dat voldoet aan door de hoofdinspecteur te stellen eisen niet lijdend zijn aan
tuberculose van de ademhalingsorganen;
III. vóór het overgangsexamen tot de tweede leerperiode van de onder artikel 2, eerste lid, onder I, genoemde
inrichtingen, voldoen aan de vooropleidingseis als genoemd in artikel 3, eerste lid.
Artikel 5
1. Tenminste éénmaal per jaar vangt een opleiding aan. Het aanvangstijdstip is als regel 1 september, 1
december, 1 maart of 1 juni. Wanneer de opleiding op een andere datum aanvangt, wordt ter vaststelling van de
opleidingsduur, de opleiding geacht te zijn aangevangen op de eerstvolgende in de eerste volzin aangegeven
datum.
2. Tenminste één maand voor de aanvang van de opleiding van nieuwe leerlingen wordt de goedkeuring van de
hoofdinspecteur gevraagd voor het aantal aan te nemen leerlingen.
3. Binnen een maand na de aanvang der nieuwe opleiding wordt aan de betrokken inspecteur een nominatieve
opgave der nieuwe leerlingen in tweevoud verstrekt, onder overlegging van geboortebewijzen en bewijzen van
het genoten onderwijs.
4. Vóór de aanvang van de cursussen worden de volledige lesroosters met lessentabellen in tweevoud
toegezonden aan de betrokken inspecteur.
5. Zodra datum, uur en plaats van de overgangsexamens en tentamens zijn vastgesteld, wordt hiervan in
tweevoud aan de betrokken inspecteur mededeling gedaan.
Artikel 6

1. De opleiding in inrichtingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder I, duurt tenminste 3 jaar en 6 maanden en
wordt verdeeld in drie leerperioden, respectievelijk durende 12, 12 en 18 maanden.
2. In een inrichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder II, wordt de lesstof van de eerste leerperiode verdeeld
over twee jaar, waarna het overige deel van de opleiding voltooid dient te worden in een inrichting, bedoeld in
artikel 2. eerste lid, onder I.
3. Indien in een inrichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder I, leerlingen worden toegelaten op grond van
artikel 3, vierde lid, dient de lesstof van de eerste leerperiode verdeeld te worden over twee jaar, met in
achtneming van artikel 8, vierde lid.
4. Degenen die de bevoegdheid als vroedvrouw bezitten, alsmede de verplegenden in bet bezit van het diploma B
voor ziekenverpleging zijn vrijgesteld van het volgen van de eerste leerperiode. Bovendien kan voor hen bet
overige deel van de opleiding met een half jaar worden bekort.
5. De Minister kan de duur van de opleiding met ten hoogste twee en een half jaar bekorten op grond van buiten
Nederland verkregen diploma’s voor ziekenverpleging, die hiertoe door hem in het algemeen of voor een
bijzonder geval zijn aangewezen.
6. De hoofdinspecteur kan voor een gedeeltelijk buiten Nederland gevolgde opleiding, waarvan het diploma voor
ziekenverpleging met het Nederlandse diploma A voor ziekenverpleging is gelijkgesteld, een door hem te
bepalen ontheffing van opleidingstijd verlenen.
Artikel 7
1. Het bestuur van de inrichting kan de opleiding doen plaatsvinden in samenwerking met een school. Hiervoor
is de goedkeuring van de Minister vereist, die aan deze goedkeuring voorwaarden kan verbinden.
2. In het belang van de opleiding kan een bepaald onderdeel hiervan in een andere inrichting plaatsvinden.
Hiervoor is de goedkeuring van de hoofdinspecteur vereist die aan deze goedkeuring voorwaarden kan
verbinden. De opleiding wordt alsdan geacht in dezelfde inrichting te zijn voortgezet.
3. De opleiding moet worden volbracht in ten hoogste twee erkende inrichtingen. De opleiding voor het diploma
A van vroedvrouwen en van verplegenden in het bezit van het diploma B, moet tot één erkende inrichting
beperkt blijven.
4. De opleiding mag niet langer dan honderd dagen in totaal worden onderbroken. Van elke onderbreking moet
aantekening gehouden worden in het praktijk- en rapportenboekje, bedoeld in artikel 8, achtste lid.
5. In bijzondere gevallen kan de hoofdinspecteur ontheffing verlenen van het bepaalde in het derde en vierde lid.
Van deze ontheffing wordt aantekening in het praktijk- en rapportenboekje gehouden.
De inhoud van de opleiding
Artikel 8
1. De opleiding bestaat uit theoretische lessen en een praktisch deel.
2. Het theoretisch onderwijs omvat tenminste 800 lessen van 50 minuten, te weten:
I. Basisvakken:
- psychologie, sociologie
- natuur- en scheikunde
- anatomie en fysiologie
- overige algemeen vormende vakken
in totaal tenminste 180 lesuren
11. Verpleging en zorg voor de zieke:
- verpleegkunde, beroepsethiek
- geschiedenis van de verpleging
- maatschappelijke gezondheidszorg
- hygiëne

-

ehbo, verbandleer
voedingsleer, kooklessen en dieetleer
in totaal tenminste 380 lesuren
lIl. Medische Vakken:
- pathologie en psychopathologie
- interne geneeskunde
- chirurgie
- kindergeneeskunde
- obstetrie
- immuniteitsleer en infectieziekten
- revalidatie en overige specialismen
in totaal tenminste 240 lesuren
3. De Minister kan van het in het tweede lid genoemde minimum aantal uren ontheffing verlenen.
4. De opleiding vangt aan met een preklinische periode van twee tot drie maanden, waarna de leiding van de
inrichting beoordeelt of de leerling voldoende geschiktheid bezit om de opleiding te vervolgen.
5. Het praktische deel omvat de verpleging van patiënten op de volgende afdelingen gedurende tenminste het
daarachter genoemde aantal weken:
interne afdeling
24 weken
chirurgische afdeling
24 weken
kinderafdeling
12 weken
verloskundige afdeling
16 weken
6. De praktische opleiding op de afdelingen vangt bij voorkeur eerst aan wanneer een belangrijk deel van de
daarop betrekking hebbende theorie is behandeld, danwel tijdens deze periode wordt behandeld. De praktische
opleiding op de verloskundige afdeling kan niet in de eerste leerperiode plaatsvinden.
7. De praktische opleiding op de afdelingen dient te geschieden onder bevoegde leiding en een zo breed
mogelijke oriëntatie te omvatten. Voor de verloskundige afdeling houdt dit in het bijwonen van tenminste 10
bevallingen. Bij één bevalling mogen twee leerlingen aanwezig zijn.
8. Tijdens het praktische gedeelte van de opleiding wordt gebruik gemaakt van een maandelijks door of vanwege
de directie af te tekenen praktijk- en rapportenboekje, waarvan het model bij deze beschikking is gevoegd
(Bijlage A).
9. De praktische opleiding wordt gegeven in die zin dat aan het einde van de opleiding de verpleging zich heeft
uitgestrekt over tenminste 35 verschillende ziekten, aandoeningen of operaties. Tenminste 6 operaties moeten
zijn bijgewoond, waaronder 2 buikoperaties. Verder moet de leerling tenminste 190 handelingen hebben
verricht, welke worden afgetekend in het praktijk- en rapportenboekje, waarvan:
a. tenminste 120 handelingen die in het praktijk- en rapportenboekje niet met een X zijn aangegeven, waarvan er
ten hoogste 25 in het leslokaal mogen worden verricht,
b. tenminste 20 handelingen die in het praktijk- en rapportenboekje wel met een X zijn aangegeven, waarvan er
ten hoogste 10 in het leslokaal mogen worden verricht,
c. 25 handgrepen verplicht voor de kinderafdeling,
d. 25 handgrepen verplicht voor de kraamafdeling.
10. Tijdens het praktische werk wonen de leerlingen tenminste 15 klinische lessen bij, waarvan aantekening
wordt gemaakt in het praktijk- en rapportenboekje.
11. Mannelijke leerlingen kunnen vrijgesteld worden van het praktisch werk op de verloskundige afdeling en van
een gedeelte van het praktisch werk op de kinderafdeling.
Overgangsexamens
Artikel 9
1. Aan het einde van de eerste en van de tweede leerperiode wordt door de inrichting een overgangsexamen

afgenomen. Van de resultaten van deze examens en van de beoordeling van de praktijk wordt aan de betrokken
inspecteur in tweevoud kennis gegeven.
2. Bij de beoordeling van de kennis van de leerling wordt gebruik gemaakt van de cijfers en de daaraan
toegekende betekenis zoals vermeld in artikel 14, eerste lid.
3. Teneinde tot de overgangsexamens te worden toegelaten, dient de leerling ten minste het cijfer 6 verkregen te
hebben bij de beoordeling door de directie van de praktische werkzaamheden, hetgeen moet blijken uit het
praktijk- en rapportenboekje.
4. Indien de leerling is toegelaten tot de opleiding overeenkomstig het gestelde in artikel 3, vierde lid en artikel
4, moet vóór het overgangsexamen tot de tweede leerperiode van de in artikel 1, eerste lid, onder I, genoemde
inrichtingen een bewijsstuk in duplo aan de desbetreffende inspecteur worden overgelegd, waaruit blijkt dat
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 3, eerste lid, onder III.
5. Het overgangsexamen tot de tweede leerperiode omvat in ieder geval:
a. verpleegkunde;
b. anatomie en fysiologie.
Voor elk van deze vakken dient de leerling ten minste het cijfer 6 te hebben behaald om toegelaten te worden tot
de tweede leerperiode.
6. De vaststelling van de inhoud en de regeling van het overgangsexamen tot de derde leerperiode berust bij de
inrichting. Om tot de derde leerperiode te worden toegelaten zal de leerling ten minste het cijfer 6 voor de
theoretische vakken moeten hebben behaald wanneer in 2 vakken examen is afgenomen. Bij meer vakken dient
het gemiddelde van de waardering ten minste 6 te bedragen.
§ 3. Rege1ing der examens
Artikel 10
1. De directie van de inrichting zendt ten minste één maand vóór het begin van het examen aan de betrokken
inspecteur:
a. een nominatieve opgave in duplo van de kandidaten die aan het examen zullen deelnemen;
b. de bescheiden van de kandidaten als aangegeven in artikel 12, derde lid;
c. een opgave van de deskundigen, verbonden aan de inrichting die zitting zullen nemen in de examencommissie
als bedoeld in artikel 11, eerste lid, met vermelding van de deskundige die als secretaris zal, optreden;
d. het examenrooster.
2. Wanneer de betrokken inspecteur constateert, dat een kandidaat niet voldoet aan de eisen, voor de toelating tot
het examen gesteld, kan hij de toelating tot het examen weigeren en geeft hij daarvan kennis aan de directie van
de inrichting.
3. De inspecteur deelt aan de inrichting mede welke gecommitteerde(n) het eindexamen zal (zullen) bijwonen.
4. De gecommitteerden mogen niet verbonden zijn aan de inrichting waar het examen plaats vindt. Het bepaalde
in de vorige volzin is niet van toepassing op de hoogleraren, verbonden aan de academische ziekenhuizen, die
niet bij de opleiding zijn betrokken.
5. De secretaris van de examencommissie draagt er zorg voor dat bij het examen de praktijk- en
rapportenboekjes van de kandidaten aanwezig zijn.
6. De inrichting waar het examen plaats vindt draagt zorg voor de nodige lokalen en verdere benodigdheden voor
het examen.
Artikel 11
1. De examencommissie is voor iedere kandidaat samengesteld uit:
a. een gecommitteerde die als voorzitter van de commissie optreedt;
b. tenminste twee deskundigen van wie zo mogelijk één verplegende, verbonden aan de inrichting en
aangewezen door de directie van deze inrichting;

c. indien de Minister dit noodzakelijk.acht, andere door hem aan te wijzen deskundigen.
2. De gecommitteerde is gedurende de gehele duur van het examen van een kandidaat aanwezig; van de
deskundigen zijn er steeds tenminste twee aanwezig.
3. De gecommitteerden vervullen hun functie volgens een door de Minister vast te stellen instructie en hebben
het recht vragen te stellen.
Toelating tot het examen
Artikel 12
1. Zij die tot het examen wensen te worden toegelaten, richten daartoe een verzoek tot de directie van de
inrichting waar zij in opleiding zijn.
2. De directie van de inrichting laat de kandidaten tot het examen toe, wanneer deze een opleiding hebben
gevolgd, welke voldoet aan de eisen van deze beschikking en wanneer zij op het tijdstip van het examen de
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
3. De kandidaten dienen bij de aanvraag het volledig bijgewerkte praktijk- en rapportenboekje over te leggen en,
voor zover zij in het bezit zijn van het diploma B voor ziekenverpleging of van het getuigschrift van
vroedvrouw, het desbetreffende diploma of getuigschrift.
4. De kandidaat moet vóór het examen een bedrag van f 20 hebben voldaan voor de kosten van het examen en
van het eventueel uit te reiken onderscheidingsteken of van f15, indien de kandidaat in het bezit is van diploma
B voor ziekenverpleging en van een onderscheidingsteken.
5. Een kandidaat die reeds heeft deelgenomen aan een examen doch daarbij werd afgewezen, is voor het
eerstvolgende examen geen betaling verschuldigd. Voor elk daarna volgend examen bedragen de kosten f 15.
Het examen
Artikel 13
1. De regeling van de examens geschiedt door de inrichting in overleg met de betrokken inspecteur.
2. Het examen is mondeling en wordt afgenomen in de navolgende vakken:
a. verpleegkunde (algemene en bijzondere verpleegkunde);
b. anatomie en fysiologie;
c. interne geneeskunde;
d. chirurgie;
e. obstetrie;
f. kindergeneeskunde.
3. Bij de beoordeling van de kennis van de kandidaat wordt gebruik gemaakt van de cijfers en de daaraan
toegekende betekenis, vermeld in artikel 14, eerste lid.
4. Voor obstetrie moet, en voor kindergeneeskunde kan het cijfer worden vastgesteld op een tentamen, af te
nemen door een daartoe bevoegde docent, voorafgaande aan het examen. De duur van elk tentamen bedraagt 15
minuten. Een tentamen mag uiterlijk één jaar voor het examen worden afgelegd.
5. De inspecteur kan een gecommitteerde aanwijzen die bij het tentamen aanwezig zal zijn.
6. De andere cijfers worden vastgesteld op het examen, waarbij de kandidaat door twee of meer deskundigen van
de examencommissie wordt ondervraagd. De duur van dit examen is een uur.
Artikel 14
1. Bij de beoordeling van de kennis van de kandidaat wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers en de
daaraan toegekende betekenis:
uitmuntend = 10
bijna voldoende = 5
zeer goed = 9
onvoldoende = 4
goed = 8
zeer onvoldoende = 3
ruim voldoende7
slecht = 2

voldoende=6
zeer slecht = 1
2. Een kandidaat is geslaagd wanneer:
a. het eindcijfer voor de beoordeling van de praktische werkzaamheden, blijkend uit het praktijk- en
rapportenboekje, tenminste een 6 is;
b. de som van de cijfers van de theoretische vakken, genoemd in artikel 13, tweede lid, tenminste 35 bedraagt,
waaronder ten hoogste één 5 en geen enkel cijfer lager dan 5 mag voorkomen. De som dient 36 te bedragen
indien slechts één 4 voorkomt en geen ander cijfer lager is dan 6, danwel voor ten hoogste 2 vakken een 5 is
behaald.
De som dient 37 te bedragen indien een kandidaat één 5 en één 4 heeft.
3. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld binnen een maand een herexamen af te leggen in de vakken
waarvoor een cijfer lager dan 6 is behaald, indien de som der cijfers aangegeven in het tweede lid, onder b, één
punt lager is.
4. In alle andere gevallen wordt de kandidaat afgewezen; de voorzitter van de examencommissie bepaalt de duur
van de afwijzing, die ten minste drie maanden bedraagt.
5. In geval van herexamen of examen na afwijzing kan de kandidaat het herexamen of examen in een andere
inrichting afleggen.
6. Bij verschil van mening binnen de examencommissie over een toe te kennen cijfer beslist de gecommitteerde.
Artikel 15
1. Het bij het slagen uit te reiken diploma wordt ondertekend door de leden der examencommissie die bij het
betreffende examen aanwezig waren, alsmede door de geëxamineerde, nadat deze de belofte tot geheimhouding
heeft afgelegd. Op het diploma wordt het nummer ingevuld, voorkomende op het tevens uit te reiken
onderscheidingsteken.
2. Indien de geslaagde een diploma B heeft, wordt op het overigens ingevulde en ondertekende diploma A niet
terstond een nummer geplaatst en een onderscheidingsteken uitgereikt, doch worden de diploma's A en B en het
onderscheidingsteken B, door de secretaris van de examencommissie, via de inspecteur, aan de hoofdinspecteur
gezonden, die het diploma A een nummer geeft en het onderscheidingsteken A en B doet uitreiken.
3. De directie van de inrichting draagt zorg dat een opgave in duplo gereed ligt in machineschrift
overeenkomstig een door de hoofdinspecteur op te stellen model, waarop de examenresultaten worden vermeld,
welke resultaten dienen te worden bekrachtigd voor iedere kandidaat afzonderlijk door de handtekening van de
betrokken gecommitteerde.
4. Na afloop van het examen zendt de secretaris van de examencommissie deze opgaven aan de betrokken
inspecteur.
5. De inspecteur zendt deze opgave aan de hoofdinspecteur die er zorg voor draagt, dat de namen van de
geslaagden in het register, bedoeld in het Koninklijk besluit van 1 februari 1924, Stcrt. 65, nr. 17, worden
ingeschreven.
Artikel 16
1. De directie der inrichting is verplicht de kandidaten die op het examen zijn afgewezen zo spoedig mogelijk na
afloop van de termijn van afwijzing in de gelegenheid te stellen opnieuw aan een examen deel te nemen.
2. De leerling kan slechts aan dit examen deelnemen indien de opleiding zowel theoretisch als praktisch is
voortgezet, met inachtneming van artikel 7, derde lid.
Artikel 17
1. De hoofdinspecteur of een door hem hiertoe aangewezen vertegenwoordiger en de inspecteur hebben het recht
de lessen, tentamens, overgangs- en eindexamens bij te wonen.
2. De met de opleiding belaste personen zijn verplicht aan de hoofdinspecteur, diens vertegenwoordiger en de
inspecteur alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

§ 4. Overgangsbepalingen
Artikel 18
Ten aanzien van de leerlingen, wier opleiding een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 1967 blijft afdeling I
van het besluit van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en Landbouw van
2/6 december 1929, Stcrt. 246, van toepassing, met dien verstande dat examens voor het verkrijgen van het
diploma op deze voet niet meer worden afgenomen na een nader door de minister te bepalen tijdstip.
Artikel 19
De bestaande opleidingsinrichtingen, welke zijn erkend krachtens het eerste lid van de overgangsbepaling van
het besluit van 22 april 1952, Stcrt. 81, worden met ingang van 1 januari 1967 tot een nader te bepalen datum
beschouwd als erkend op grond van het onderhavige besluit, zulks onder de bepalingen en voorwaarden, welke
aan de erkenning waren verbonden of zullen worden verbonden. Het bepaalde in het derde lid van voormelde
overgangsbepaling blijft onverminderd van kracht.
Artikel 20
Afdeling 1 van het besluit van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en
Landbouw van 2/6 december 1929, Stcrt. 246 wordt ingetrokken.
Artikel 21
1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling opleiding verplegenden diploma A.
2. Het treedt in werking met ingang van 1 januari 1967.
3. Het wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.
’s-Gravenhage, 23 september 1966.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
A.J.H. Bartels.

