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27 juli 1981, nr. 222540, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie
Gezondheidszorgberoepen en –opleidingen
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;
Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige van 1
mei 1921 (Stb. 702)1:
Besluit:
Artikel I
De Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige van 10 januari 1978 (Stcrt. 19)2, wordt gewijzigd
als volgt.
A
In artikel 33, eerste lid, wordt de tweede zinsnede gelezen als volgt: ‘het vindt plaats in de laatste
maand van de opleiding na de toetsing aan het einde van het zesde semester.’.
B
De aanhef van artikel 35, tweede lid, wordt gelezen als volgt: ‘Het verzoek, bedoeld in het eerste lid,
kan slechts worden ingewilligd indien de volgende bescheiden van de leerling aanwezig zijn.’.
C
Artikel 36 vervalt.
D
Artikel 38 wordt gelezen als volgt: ‘Het eindgesprek vindt plaats aan de hand van een door de
kandidaat in de loop van het laatste opleidingsjaar gemaakt werkstuk, dan wel een door de opleiding
op het eindexamen verstrekte casus, beide betreffende een Z-verpleegkundige praktijksituatie
gericht op één of meer pupillen, zulks in overleg met de kandidaat, te bepalen door het hoofd van de
opleiding.’.
E
Artikel 39, eerste lid, tweede volzin, vervalt.
F
Artikel 39, tweede lid, wordt gelezen als volgt: ‘Bij verschil van mening in de gesprekscommissie
omtrent de beoordeling beslist de voorzitter van de examencommissie.’.
G
Artikel 40, eerste lid, wordt gelezen als volgt: ‘Een afgewezen kandidaat kan opnieuw aan het

1

Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 8 juni 1977 (Stb. 397)
2 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 oktober 1980 (Stcrt. 1980, nr. 205)

eindexamen deelnemen na ten minste drie maanden, mits hij die periode in opleiding is gebleven.’.
H
Artikel 40, derde lid, wordt gelezen als volgt: ‘Het eindgesprek bij het in het eerste lid bedoelde
eindexamen vindt plaats overeenkomstig het gestelde in artikel 38.’.
I
Artikel 40, vierde lid, wordt gelezen als volgt: ‘Een kandidaat kan slechts tweemaal deelnemen aan
het eindgesprek.’.
Artikel II
Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Het treedt in
werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant.
Leidschendam, 27 juli 1981.
De Staatssecretaris voornoemd,
E. Veder-Smit.

Toelichting
In de praktijk is gebleken dat de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige van 10 januari 1978
(Stcrt. nr. 19) voor wat betreft de in deze regeling genoemde examenregeling aanvulling c.q.
wijziging behoeft.
Onderdeel A
Het tijdstip waarop het eindexamen plaats dient te vinden was onduidelijk geformuleerd. De toetsing
van het zesde semester dient plaats te vinden in de laatste acht weken van de opleiding met dien
verstande dat de periode tussen toets en eindexamen minimaal twee weken bedraagt.
Onderdeel B
In de praktijk is gebleken dat bij een goede leerlingenadministratie de opleiding reeds de genoemde
bescheiden in het bezit heeft, zodat de leerling hier geen taak meer in heeft, uitgezonderd het
inleveren van het Overzicht Praktische Opleiding (O.P.O.). Opgemerkt zij nog dat de verklaring
welke betrekking heeft op de toets van het zesde semester, op het moment van de aanvraag nog niet
aanwezig kan zijn, doch natuurlijk wel aanwezig dient te zijn minimaal twee weken vóór de datum
van het eindexamen.
Onderdeel F
Het is wenselijk gebleken de bevoegdheid om een beoordeling te geven bij verschil van mening in de
gesprekscommissie niet bij de gecommitteerde te leggen doch bij de voorzitter van de
examencommissie. Immers, de voorzitter van de examencommissie c.q. het hoofd opleiding is
uiteindelijk verantwoordelijk voor het gehele eindexamen inclusief de beoordeling van een
kandidaat. De voorzitter van de examencommissie dient dus een regeling te treffen in het geval dat
de leden van de gesprekscommissie niet tot een eensluidend oordeel kunnen komen.

Onderdeel G
De verplichting om het volledige zesde semester over te doen is met deze wijziging komen te
vervallen. Immers, de kandidaat heeft reeds met goed succes de toets van het zesde semester afgelegd. Tevens is de verplichting komen te vervallen dat een voor de eerste keer afgewezen kandidaat
in dezelfde inrichting het eindexamen over dient te doen. De opleiding in de periode tussen afwijzing
en opnieuw deelnemen dient vanzelfsprekend een voorbereiding te zijn op het eindexamen. In deze
periode heeft de kandidaat het recht op minimaal zeven lesuren.
Onderdeel I
Een kandidaat kan slechts tweemaal deelnemen aan het eindgesprek ongeacht de inrichting.

