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21 september 1972/Nr. 74745, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Afdeling M.B.O. 

 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op artikel 3 van de wet van 2 mei 1921 (Stb. 702) tot wettelijke bescherming van het diploma voor 

ziekenverpleging, 

 

Besluit: 

 

Artikel 3, eerste lid, onder III, van de Regeling opleiding verplegenden diploma A (Stcrt. 1966, 200)
1
 en artikel 

19A, eerste lid, onder III, van de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van 

Binnenlandse Zaken en Landbouw van 2/6 december 1929 (Stcrt. 246)
2
 worden gewijzigd als volgt: 

 

A 

In onderdeel e vervallen de woorden ‘mits uitgereikt voor 1 augustus 1970.’ 

 

B 

In onderdeel f vervallen de woorden ‘mits met goed resultaat eindproeven zijn afgelegd in de vakken 

Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur en voorts algebra en 

meetkunde óf handelsrekenen en boekhouden. 

 

C 

Onderdeel p wordt genummerd r. 

 

D 

Na onderdeel o worden ingevoegd de onderdelen p en q, luidende: 

p. het diploma van de driejarige middelbare land- en tuinbouwschool; 

q. het Staatsdiploma Mavo IV; 

 

E 

De laatste alinea vervalt en wordt vervangen door een nieuwe alinea, luidende: 

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 leerlingverplegenden, 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; 

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

Culemborg. 

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

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

                                                 
1 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

van 20 juli 1970 (Stcrt. 145). 
2
 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 april 

1971 (Stcrt. 78). 



1976 is behaald. 

 

’s-Gravenhage, 21 september 1972. 

 

De Minister voornoemd, 

L.B.J. Stuyt. 

 

 


