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29 september 1977 / Nr. 29378, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Medische
Beroepen en Opleidingen
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 3 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige van 2 mei 1921 (Stb. 702),
Besluit:
Artikel I
De Regeling diploma B-ziekenverpleging van 30 mei 1975 (Stcrt. 111) * wordt gewijzigd als volgt.
A. In de artikelen 1, onderdelen c en d, 2, eerste lid, 3, eerste lid, onderdeel a, 7, onderdeel b, 12, eerste lid, 15,
onderdelen a en b, 16, tweede lid, onderdelen a en b, 25, tweede lid, en 40, derde lid, en in het opschrift van
paragraaf 2 wordt telkens in plaats van de woorden ‘diploma B ziekenverpleging’ gelezen: ‘diploma Bverpleegkundige’.
B. In artikel 5, eerste en derde lid, wordt in plaats van de woorden ‘opleiding B ziekenverpleging’ gelezen: opleiding diploma B-verpleegkundige.
C. In de artikelen 5, tweede lid, onderdeel a, 16, eerste lid, onderdelen a en c, en 26, zesde lid, wordt telkens in
plaats van de woorden ‘diploma A ziekenverpleging’ gelezen: ‘diploma A-verpleegkundige’.
D. Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt.
- het eerste lid wordt gelezen als volgt:
‘1. Ten behoeve van de opleiding wordt door de leerling gebruik gemaakt van een Overzicht Praktische
Opleiding, vastgesteld overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model.’.
- In het tweede lid vervallen de woorden ‘de introductie-periode’ en de onderdelen a, c, e, f en h. Onder
verlettering van de onderdelen b, d en g tot a, b en e wordt onderdeel a (nieuw) van het tweede lid gelezen als
volgt.
‘a. de aanvang van de opleiding en de datum van toelating tot de tweede, respectievelijk derde leerperiode en de
examendata.’.
E. Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt.
- De woorden ‘in het Overzicht Praktische Opleiding’ vervallen:
- In de laatste zin wordt na de woorden ‘uit de beoordeling’ ingevoegd: ‘, welke schriftelijk dient te worden
vastgelegd.’.
F. Artikel 21, eerste lid, wordt gelezen als volgt:
‘I. De leerlingen die tot het examen aan het einde van de eerste leerperiode wensen te worden toegelaten, leggen
bij de indiening van het verzoek, bedoeld in artikel 20, derde lid, de volgende stukken over.
a. een schriftelijke verklaring dat de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, met goed of
voldoende is beoordeeld;
b. een schriftelijke verklaring dat zowel het werkstuk over een verpleegkundig onderwerp, als het verslag over
de ervaringen betreffende de expressievakken, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder d, ten minste met het cijfer
6 zijn beoordeeld;
c. het Overzicht Praktische Opleiding, waaruit moet blijken dat de opleiding in de eerste leerperiode niet langer
is onderbroken dan ingevolge artikel 12, tweede en derde lid, is toegestaan, tenzij ontheffing voor een langere
onderbreking door de hoofdinspecteur is verleend.’
G. Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt.
- Het eerste lid wordt gelezen als volgt:
‘1. De leerlingen die tot het examen aan het einde van de tweede leerperiode wensen te worden toegelaten.
*
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leggen bij het verzoek, bedoeld in artikel 20, derde lid, de volgende stukken over:
a. een schriftelijke verklaring dat de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, met goed of
voldoende is beoordeeld;
b. een schriftelijke verklaring dat het in artikel 16, eerste lid, onder e, genoemde verpleegkundige verslag, de
ervaringen betreffende de expressievakken, het werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een
onderdeel van de maatschappijleer en het werkstuk voedingsleer, elk met ten minste het cijfer 6 zijn beoordeeld;
c. het Overzicht Praktische Opleiding waaruit moet blijken dat:
- ten minste 60 somatische verpleegkundige handelingen zijn afgetekend;
- de opleiding in de tweede leerperiode niet langer is onderbroken dan ingevolge artikel 12, tweede en derde lid,
is toegestaan, tenzij ontheffing voor een langere onderbreking door de hoofdinspecteur is verleend.’.
- In het tweede lid wordt in plaats van de woorden ‘a tot en met g’ gelezen: ‘a tot en met c’.
- Het derde lid wordt gelezen als volgt.
‘3. De bescheiden, vermeld in het eerste lid, onder a tot en met c, dienen op het examen B, bedoeld in artikel 20,
eerste lid, aanwezig te zijn.’.
H. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt.
- Het eerste lid wordt gelezen als volgt:
‘1. De leerlingen die tot het examen aan het einde van de derde leerperiode (eindexamen) wensen te worden
toegelaten, leggen bij het verzoek, bedoeld in artikel 20, derde lid, de volgende bescheiden over:
a. een schriftelijke verklaring dat de leerling voor wat de geschiktheid tot het beroep betreft, met goed of
voldoende is beoordeeld;
b. een schriftelijke verklaring dat het in artikel 16, eerste lid, onder f, genoemde verpleegkundig verslag en het
werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer, elk met ten minste
het cijfer 6 zijn beoordeeld;
c. het Overzicht Praktische Opleiding, waaruit moet blijken, dat:
- genoemd Overzicht volledig is afgetekend;
- de opleiding in de derde leerperiode niet langer is onderbroken dan ingevolge artikel 12, tweede en derde lid, is
toegestaan, tenzij ontheffing voor een langere onderbreking door de hoofdinspecteur is verleend.’.
- In het tweede lid wordt in plaats van de woorden ‘a tot en met d’ gelezen: ‘a tot en met c’.
- In het derde lid, wordt in plaats van de letters ‘b, c en d’ gelezen: ‘a en b’
I. Artikel 24, zesde lid, wordt gelezen als volgt.
‘De resultaten van het examen worden vermeld op een overzicht, waarvan het model door de hoofdinspecteur
wordt vastgesteld.’.
J. In artikel 26, derde lid, wordt de laatste zin gelezen als volgt.
‘De resultaten worden vermeld op een overzicht, waarvan het model door de hoofdinspecteur wordt
vastgesteld.’.
K. In artikel 29 wordt het leesteken na het woord ‘behaald’ vervangen door een punt en vervallen de woorden
‘het resultaat wordt in het Overzicht Praktische Opleiding afgetekend.’.
L. In artikel 30, eerste lid, wordt in plaats van de letters ‘c en d’ gelezen: ‘b’.
M. Bijlage 3 vervalt.
Artikel II
Bijlage 4, houdende het examenreglement diploma B-verpleegkundige wordt gewijzigd als volgt.
A. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt.
- Aan onderdeel d wordt na de woorden ‘6. het Overzicht Praktische Opleiding.’ een nieuw punt 7 toegevoegd
luidende:
‘7. een schriftelijke verklaring dat de leerling voor wat de geschiktheid tot het beroep betreft, met ten minste
voldoende is beoordeeld.’ en wordt na de woorden ‘4. de resultaten van het examen A en het eerste deel
eindexamen;’ een nieuw punt toegevoegd luidende:

‘5. een schriftelijke verklaring dat de leerling voor wat de geschiktheid tot het beroep betreft, met goed of
voldoende is beoordeeld.’.
B. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt.
- Onderdeel a wordt gelezen als volgt:
‘a. Voor het eerste deel eindexamen
- een bewijsstuk van storting van examengeld;
- een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat voor het verslag over de ervaringen betreffende expressievakken,
voor het werkstuk met betrekking tot de voedingsleer, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder e, van de Regeling,
en voor het onder f van dat artikel genoemde verpleegkundig verslag alsmede voor het werkstuk over een
onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer ten minste het cijfer 6 is behaald;
- het Overzicht Praktische Opleiding waaruit moet blijken dat:
- ten minste 60 somatisch-verpleegkundige handelingen zijn afgetekend;
- de opleiding in de tweede leerperiode niet langer dan 33 dagen en het theoretische gedeelte niet langer dan 11
van deze 33 dagen is onderbroken’.
- Onderdeel b wordt gelezen als volgt.
‘b. Voor het eindexamen
- een bewijsstuk van storting van examengeld;
- een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, met
goed of voldoende is beoordeeld;
- een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat voor het verpleegkundig verslag alsmede voor het daarin
genoemde werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer ten
minste het cijfer 6 is behaald;
- het Overzicht Praktische Opleiding. waaruit moet blijken dat:
- ten minste 75 psychiatrisch-verpleegkundige handelingen zijn afgetekend;
- de opleiding in de derde leerperiode niet langer dan 33 dagen en het theoretisch gedeelte niet langer dan 11
van deze 33 dagen is onderbroken:
- ten minste 20 klinische lessen als mede 20 patiëntenbesprekingen zijn bijgewoond.’
Artikel III
Bijlage 5, houdende de Instructie gecommitteerden diploma B-verpleegkundige wordt gewijzigd als volgt.
Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt.
Na de woorden ‘Voor het eerste deel eindexamen (aan het einde van de tweede leerperiode)’ wordt onderdeel 1
gelezen als volgt.
‘a. een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, met
goed of voldoende is beoordeeld;
b. een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat voor het verslag over de ervaringen betreffende de
expressievakken, voor het werkstuk met betrekking tot de voedingsleer, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder c,
van de Regeling, en voor het onder f van dat artikel genoemde verpleegkundig verslag alsmede voor het
werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer ten minste het cijfer
6 is behaald;
c. het Overzicht Praktische Opleiding waaruit moet blijken dat:
- ten minste 60 somatisch-verpleegkundige handelingen zijn afgetekend;
- de opleiding in de tweede leerperiode niet langer dat 33 dagen en het theoretische gedeelte niet langer dan 11
van deze 33 dagen is onderbroken’.
- In het onderdeel dat aanvangt met de woorden ‘Voor het eerste deel eindexamen’ vervalt punt 2; punt 3 wordt
vernummerd tot 2.
- In het onderdeel dat aanvangt met de woorden ‘Voor het eindexamen’ wordt onderdeel 1 gelezen als volgt:
‘1. een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft,

met goed of voldoende is beoordeeld;
b. een schriftelijk verklaring, waaruit blijkt dat voor het verpleegkundig verslag alsmede voor het werkstuk over
een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer ten minste het cijfer 6 is behaald;
c. het Overzicht Praktische Opleiding waaruit moet blijken dat:
- ten minste 75 psychiatrisch-verpleegkundige handelingen zijn afgetekend;
- de opleiding in de derde leerperiode niet langer dat 33 dagen en het theoretische gedeelte niet langer dan 11 van
deze 33 dagen is onderbroken;
- ten minste 20 klinische lessen alsmede 20 patiëntenbesprekingen zijn bijgewoond; punt 2 vervalt; punt 3 wordt
vernummerd tot 2.
Artikel IV
Ten aanzien van leerlingen wier opleiding een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 1978, kan gebruik worden
gemaakt van het Overzicht Praktische Opleiding, bedeeld in artikel 17, eerste lid, van de Regeling, zoals dat
luidde vóór het in werking treden van het onderhavige wijzigingsbesluit.
Artikel V
Dit besluit wordt met de daarbij behorende Nota van toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en
treedt in werking met ingang van 1 januari 1978.
Leidschendam, 29 september 1977.
De Staatssecretaris voornoemd,
J.P.M. Hendriks
Nota van toelichting
In verband met de ontwikkelingen op het terrein van de verpleging van lichamelijk, geestelijk en langdurig
zieken voldoen inhoud en indeling van het huidige Overzicht Praktische Opleiding voor de opleiding tot het
diploma B-verpleegkundige niet meer aan de huidige eisen, gezien de vaardigheden welke van een Bverpleegkundige worden verwacht.
Naar aanleiding van de bedoelde ontwikkelingen is aan de Centrale Raad voor de Volksgezondheid, onder
andere, advies gevraagd omtrent de vraag hoe het Overzicht voor de opleiding tot B-verpleegkundige moet
worden ingericht. Dit advies, uitgebracht in november 1976 onder de titel ‘Advies inzake de Praktijk- en
rapportenboekjes voor de opleiding tot verpleegkundige-A, -B, -Z en ziekenverzorg(st)er’, ligt ten grondslag aan
de onderhavige wijziging van het bestaande Overzicht Praktische Opleiding.
Nagegaan is of het mogelijk was, één geïntegreerd OPO voor alle in het advies genoemde opleidingen op te stellen. Daarvoor bleek echter een vergelijkend onderzoek noodzakelijk van de inhoud van het vak verpleegkunde
binnen de verschillende terreinen, met name de relatie van de B-opleiding tot de A- en Z-opleidingen en de
opleiding tot ziekenverzorg(st)er, en van de wijze waarop in de verschillende opleidingen het leerproces in de
praktijk begeleid wordt.
Aangezien een dergelijk onderzoek geruime tijd zou vergen, kan daarop niet worden gewacht in verband met de
zeer noodzakelijke aanpassing van het Overzicht aan de huidige eisen ten aanzien van de beroepsuitoefening en
de daarmede samenhangende vaardigheden. Het geïntegreerde deel is derhalve beperkt tot het zogenaamde
administratieve gedeelte. Dit is voor alle opleidingen vrijwel identiek en bevat de algemene gegevens over de
leerling, alsmede de gegevens welke de praktijkperioden betreffen.
Bij de opleiding tot het diploma B-verpleegkundige is het hoofd van de opleiding verantwoordelijk voor het
bepalen van het tijdstip waarop de leerling in staat is een bepaalde vaardigheid uit te oefenen.
Daarom is het voorschrijven van bepaalde blokkades, zoals dit gedaan is bij de opleiding tot A-verpleegkundige

en tot ziekenverzorg(st)er, achterwege gelaten. Een verplichtstelling van het aantal vaardigheden is in zoverre
opgenomen dat in het OPO ten aanzien van de psychiatrische verpleegkunde 75 van de 88 vaardigheden moeten
zijn afgetekend, terwijl van de somatische verpleegkunde 60 van de 90 vaardigheden moeten zijn afgetekend.
Op de verschillende onderdelen van het onderhavige OPO wordt in deze toelichting niet nader ingegaan,
aangezien deze uitvoerig behandeld zijn in de bij het OPO gevoegde bijlage, getiteld ‘Toelichting bij het gebruik
van het Overzicht Praktische Opleiding’. Het model van dit Overzicht is verkrijgbaar bij het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Dokter Reijersstraat 12, te Leidschendam.
Ter invoering van het OPO ten aanzien van de opleiding tot het diploma B-verpleegkundige wordt het besluit
van 30 mei 1975 (Stcrt. 111), dat op die opleiding betrekking heeft, met enige van de daarbij behorende bijlagen
bij het onderhavige besluit gewijzigd.

