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2 januari 1986/Nr. 57890, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid/Directie Gezondheidszorgberoepen en
–opleidingen/Hoofdafd. Verplegende en Verzorgende Beroepen en Opleidingen
Bijlage 4
Instructie gecommitteerden op basis van artikel 39, tweede lid,
van de Regeling Opleiding diploma A -verpleegkundige 1986
1. De gecommitteerde ziet toe dat de artikelen 39 t/m 41 van de regeling Opleiding dipoma A-verpleegkundige
1986 worden nageleefd.
2. Indien het de gecommitteerde blijkt dat één of meer van de onder 1 genoemde bepalingen niet zijn nageleefd,
doet hij mededeling van zijn bevindingen aan het hoofd van de opleiding en overlegt met de betrokken
inspecteur, of met de door deze daartoe aangewezen ambtenaar, de consequenties die hieraan verbonden moeten
worden.
3. De gecommitteerde neemt desgewenst kennis van de inhoud van de bescheiden genoemd in artikel 39, eerste
lid, en woont een zodanig gedeelte van de afrondingsgesprekken bij, dat hij zich een mening kan vormen omtrent
de kwaliteit en het niveau van het examen.
4. Op verzoek van de kandidaat en met instemming van de leden van de gesprekscommissie kan de gecommitteerde deelnemen aan het gesprek.
5. De gecommitteerde ondertekent de diploma’s van de geslaagde kandidaten mits hem bekend is dat de onder 1
genoemde bepalingen zijn nageleefd.
6. De gecommitteerde neemt deel aan een bespreking, na afloop van het examen, over het verloop, het niveau en
de kwaliteit van het examen.
7. De gecommitteerde is aanwezig bij het afleggen van de belofte tot geheimhouding en het plaatsen van de
handtekening op het diploma door de geslaagde kandidaat.
8. Binnen 14 dagen na afloop van het examen zendt de gecommitteerde aan de betrokken inspecteur een
schriftelijk verslag van zijn bevindingen omtrent het examen op het daartoe verstrekt formulier.
De declaratie wegens vacatiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt bij het verslag gevoegd.
9. Indien de gecommitteerde, door welke oorzaak ook, verhinderd is zijn taak te vervullen, geeft hij hiervan
onverwijld kennis aan de betrokken inspecteur.

