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Opleiding en examen kinderverpleging.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid;
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 December 1928 no. 104 (Nederlandsche Staatscourant van 31
December 1928, no. 253);
Heeft goedgevonden:
vast te stellende navolgende voorwaarden voor de opleiding en het examen in de kinderverpleging.
Art. 1. De opleiding tot het verkrijgen van de aanteekening voor kinderpleging geschiedt in door den Minister
van Arbeid, Handel en Nijverheid erkende kinderziekenhuizen, zuilingenklinieken, zuigelingen- en
kinderafdeelingen van erkende algemeene ziekenhuizen en consultatiebureaux voor zuigelingen.
Aan het hoofd van de in het eerste lid bedoelde inrichtingen of afdeelingen moet een kinderarts staan, die de
leiding heeft zoowel van de behandeling der patiënten als van de opleiding der verplegenden.
In de inrichting of afdeeling, moet gelegenheid zijn tot verpleging in boxen. In bijzondere gevallen kan van
deze bepaling door den Minister vrijstelling worden verleend.
Het aantal verpleegsters, dat in eene inrichting of op eene afdeeling opgeleid wordt, mag niet grooter zijn dan
het totaal aantal verpleegdagen, gedeeld door 3000.
Art. 2. De opleiding bestaat uit een theoretisch en practisch gedeelte.
Art.3. Voor het theoretisch gedeelte wordt vereischt het volgen van een volledigen cursus in de verpleging
van zuigelingen en kinderen.
Deze cursus omvat 40 lesuren, verdeeld over 6 maanden, en wordt gegeven door een aan de inrichting,
waarvan de cursus uitgaat, verbonden kinderarts en door eene verpleegster, in het bezit van eene aanteekening
voor kinderverpleging.
Zoolang de aanteekening voor kinderverpleging nog niet is gegeven, kan de in de vorige alinea bedoelde
cursus gegeven worden door eene verpleegster, die gedurende 2 jaren werkzaam is bij de verpleging van
zuigelingen en kinderen.
De toelating tot dezen cursus wordt slechts tweemaal per jaar opengesteld op tijdstippen, na overleg met den
betreffenden inspecteur vast te stellen.
Art. 4. Voor de practische opleiding moet de verpleegster:
a. hetzij gedurende ten minste 10 maanden werken in een kinderziekenhuis of in eene kinderafdeeling met
afzonderlijke afdeeling voor de verpleging van zuigelingen van een algemeen ziekenhuis, hetzij ten minste 5
maanden in een zuigelingenkliniek en ten minste 5 maanden in een kinderziekenhuis of kinderafdeeling van een
algemeen ziekenhuis, waarvan in beide gevallen gedurende ten minste 2 maanden in eene erkende afdeeling voor
de verpleging van kinderen, lijdende aan besmettelijke ziekten;
b. gedurende 2 maanden werkzaam zijn aan een consultatiebureau voor zuigelingen, waaraan eene
huisbezoekster verbonden is.
Art. 5. Heeft eene verpleegster tijdens hare opleiding tot verpleegster onafgebroken gedurende 3 jaren in een
erkend kinderziekenhuis gewerkt en in dien tijd een cursus in de kinder- en zuigelingenverpleging gevolgd, dan

vervalt voor haar, indien zij hiervan een bewijs overlegt, de onder 4, a, gestelde eisch. De onder 4, b, gestelde
eisch blijft echter bestaan.
Heeft eene verpleegster ten minste 24 maanden tijdens hare opleiding tot verpleegster onafgebroken in een
erkend kinderziekenhuis gewerkt en in dien tijd een cursus in kinder- en zuigelingenverpleging gevolgd, dan
wordt, indien zij hiervan een bewijs overlegt, de opleidingstijd, bedoeld in , art. 4, a., van 10 maanden tot 5
maanden teruggebracht.
Heeft zij gedurende den hierhoven genoemden leertijd van 24 maanden niet ten minste 2 maanden gewerkt in
eene erkende afdeeling voor de verpleging van kinderen, lijdende aan besmettelijke ziekten, dan zal zij dit alsnog
in die 5 maanden moeten doen.
Art. 6. Om tot het examen ter verkrijging van het bewijsstuk, noodig voor de aanteekening voor
kinderverpleging, te worden toegelaten, wordt vereischt:
1. het overleggen van een in het Rijksregister ingeschreven diploma A;
2. het overleggen van eene verklaring der docenten van den onder art. 3 bedoelden cursus, dat de candidate
dezen cursus gevolgd heeft;
3. eene verklaring van de directie der inrichting (resp. inrichtingen), waar de candidate hare practische
opleiding genoten heeft, dat deze opleiding den voorgeschreven duur heeft gehad, alsmede eene verklaring van
den leider van het consultatiebureau, dat zij gedurende 2 maanden daar gewerkt heeft;
4. in de gevallen, bedoeld in art. 5, de ingevolge dit artikel vereischte verklaringen.
Het diploma en de verklaringen worden aan den betreffenden inspecteur van de volksgezondheid gezonden.
Art. 7. Zij, die eene opleiding gevolgd hebben, welke overeenkomt met de eischen van deze. beschikking,
worden door de directie van de opleidingsinrichting tot het examen toegelaten, nadat bericht is ontvangen van
den betreffenden inspecteur van de volksgezondheid, dat de bescheiden, bedoeld in art. 6, door hem zijn
ontvangen en de overeenkomstig art. 12 verschuldigde examengelden zijn gestort:
Art. 8. Het examen wordt afgenomen en het bewijsstuk uitgereikt door eene commissie, bestaande uit 2
kinderartsen, onder wie de docent-kinderarts, en de hoofdverpleegster of directrice van de inrichting, waar de
opleiding heeft plaats gehad.
Het examen zal worden bijgewoond door een gedelegeerde van de Regeering, ook kinderarts. De
hoofdinspecteur en de betreffende inspecteur van de volksgezondheid hebben het recht het examen bij te wonen.
Art. 9. De regeling der examens geschiedt door de directie van de opleidingsinrichting, in overleg met de
commissie, bedoeld in art. 8. De voltallige commissie is bij het geheele examen tegenwoordig.
De examens worden hoogstens tweemaal per jaar afgenomen, met eene tusschenruimte van een half jaar.
De examens mogen niet langer duren dan 1 uur; zij zijn mondeling en omvatten de onderwerpen, die op den
cursus worden behandeld.
Art. 10. Bij de beoordeeling van de kennis van de candidate wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers:
0 = zeer, slecht;
1 = slecht;
2 = onvoldoende;
3 = voldoende;
4 = goed;
5 = zeer goed.
Het gemiddelde der cijfers, gegeven voor ieder der exaininatoren bepaalt het eindcijfer, dat niet lager dan 3
mag zijn om te slagen.
Bij verschil van meening omtrent het verleenen van het bewijsstuk tusschen den Regeeringsdeskundige en de

examinatoren, bedoeld in art. 8, wordt de beslissing, ongeacht de verkregen cijfers, aan eerstgenoemde
overgelaten.
Afwijzing wegens onvoldoend examen geschiedt voor een half jaar.
Art. 11. Vanwege de opleidingsinrichting wordt gezorgd, dat zoowel voor de opleiding als voor de examens
de noodige leermiddelen, lokalen, enz. beschikbaar gesteld worden.
Art. 12. De kosten voor het examen bedragen f 10, voor welk bedrag het examen niet meer dan eenmaal
herhaald kan worden.
Het verschuldigde examengeld wordt vóór het examen bij den betreffenden inspecteur van de
volksgezondheid gestort.
’s Gravenhage, 10 Januari 1929.
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
A. L. Scholtens.

