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Examenreglement
Hoofdstuk I - Algemene bepalingen
Artikel 1
I. De examencommissie heeft als voorzitter het hoofd van de opleiding of bij diens ontstentenis de door hem
aangewezen plaatsvervanger.
2. De voorzitter van de examencommissie is belast met en verantwoordelijk voor de voorbereiding, regeling en
uitvoering van het eindexamen.
Artikel 2
De voorzitter van de examencommissie heeft ten aanzien van de voorbereiding, regeling en uitvoering van het
eindexamen de volgende taken:
a. de halfjaarlijkse inzending aan de hoofdinspecteur van:
- een opgave van de gewenste examendata en -uren in het komende halfjaar
- een opgave van het aantal examenkandidaten, onder vermelding van hun naam en geboortedatum. Na ontvangst
van de goedkeuring van de hoofdinspecteur maakt de voorzitter zo spoedig mogelijk datum, uur en plaats van
het examen aan alle betrokkenen bekend;
b. de opstelling van een examenrooster dat ten minste 4 weken voor elk examen aan de (hoofd)gecommitteerde
moet worden voorgelegd, die hieraan zo spoedig mogelijk zijn goedkeuring hecht. Na ontvangst van de goedkeuring draagt de voorzitter zorg voor toezending van het examenrooster aan allen die bij het examen betrokken
zijn;
c. de aanwijzing, bedoeld in artikel 34, eerste lid. van de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige – in
overleg met de examencommissie – van een gesprekscommissie voor elke kandidaat. welke commissie ten
minste is samengesteld uit:
- een door het hoofd van de opleiding aangewezen docent
- een Z-verpleegkundige (docent, praktijkbegeleider dan wel paviljoenshoofd);
d. het ter inzage klaarleggen op de examendag van:
- de schriftelijke verklaring, bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder a, van de genoemde Regeling, vanwege het
hoofd van de opleiding, waaruit blijkt dat de kandidaat geschikt is voor het beroep van Z-verpleegkundige;
- de schriftelijke verklaringen, waaruit blijkt dat de voortgangstoetsingen alsmede de resultaten van de
gesprekken, bedoeld in de artikelen 26 en 27 van de Regeling, met goed of voldoende zijn beoordeeld;
- het Overzicht Praktische Opleiding, dat geheel moet zijn afgetekend;
- een schriftelijke verklaring van de directie dat de kandidaat nog in de opleidingsinrichting werkzaam is;
e. het verwerken van de resultaten van het eindexamen op de door de hoofdinspecteur vastgestelde formulieren
alsmede de verzending na afloop van het examen van deze formulieren in tweevoud aan de hoofdinspecteur;
f. het geven van gelegenheid aan de gecommitteerde om vóór, tijdens en na het examen elke door hem gewenste
controle op de handhaving en op de juiste naleving van de genoemde Regeling te houden en om toezicht te
houden op het examenniveau;
g. het geven van gelegenheid aan de gecommitteerde(n) en aan de examencommissie tot evaluatie van het
examen.

Artikel 3
De taken van de examencommissie bestaan uit:,
a. het toezien dat de gesprekscommissie, bedoeld in artikel 2, onder c, het examen afneemt conform het bepaalde
in artikel 38 van de Regeling;
b. het toezien dat de geslaagde kandidaat aan het einde van het examen in handen van de voorzitter de volgende
belofte van geheimhouding aflegt en deze, op het diploma gestelde verklaring ondertekent: ‘Ik beloof geheim te
zullen houden al wat mij bij de uitoefening van het beroep van verpleegkundige als geheim is toevertrouwd of te
mijner kennis gekomen.’;
c. het toezien dat bij elk examen protocollen worden gemaakt.
Hoofdstuk II - De toelating tot het eindexamen
Artikel 4
De kandidaat moet op de voet van het bepaalde in artikel 37 van genoemde Regeling ten minste 8 weken vóór
het eindexamen een bedrag van f 55 in ’s Rijks schatkist hebben gestort voor de kosten van het eindexamen en
voor de verkrijging van het onderscheidingsteken of van f 50 indien de kandidaat in het bezit is van een diploma
A- en/of B-verpleegkundige en van het hierbij behorende onderscheidingsteken.
Artikel 5
Het eindexamen vindt plaats in de vorm van een eindgesprek aan de hand een door de kandidaat gemaakt
werkstuk betreffende de Z-verpleegkunde of bestaat in het bespreken van een gefingeerde pupil.
Indien de kandidaat de voorkeur geeft aan een gesprek over een pupil, stelt de voorzitter van de
examencommissie een half uur vóór het gesprek de gegevens rond de gefingeerde pupil ter beschikking van de
kandidaat.
Artikel 6
De beoordeling van het eindgesprek vindt plaats binnen de gesprekscommissie, in aanwezigheid van de
gecommitteerde.

