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20 juli 1970 / Nr. 180.185, Directeur-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling M.B.O./ Afd. Opl. 

 

Nota van toelichting 

 

Artikel 3. In het eerste lid, onder III, zijn de benamingen van de verschillende diploma’s, getuigschriften en 

akten aangepast aan de terminologie zoals deze in de Wet op het voortgezet onderwijs wordt gebezigd. In artikel 

I, lid 1a, is de mogelijkheid geschapen ontheffing van de toelatingsleeftijd te verlenen onder bepaalde te stellen 

voorwaarden. In deze voorwaarden zal onder meer worden gesteld dat de waarborg aanwezig moet zijn dat: 

- de jongere leerlingen op verantwoorde wijze kunnen worden opgevangen 

- over het nodige personeel wordt beschikt voor de begeleiding van deze leerlingen. 

 

Artikel 8. Aan dit artikel is een nieuw lid toegevoegd, waarin het bijhouden door de leerlingen van ver-

pleegkundige verslagen tijdens de derde leerperiode verplicht is gesteld. 

Deze verslagen zullen op tenminste vijf patiënten die ieder een verschillend ziektebeeld vertonen, betrekking 

moeten hebben. 

 

Artikel 12. In het tweede lid van dit artikel is de voorwaarde geschrapt dat voor toelating tot het examen de 

leeftijd van 21 jaar moet zijn bereikt. 

 

Artikel 13. Aan dit artikel zijn twee nieuwe leden toegevoegd. 

In het nieuwe lid 4 is gesteld dat het examen in het onderdeel verpleegkunde wordt afgenomen aan de hand van 

de door de kandidaten in de derde leerperiode opgestelde verpleegkundige verslagen. 

Verwacht wordt dat door de invoering van dergelijke verslagen bij het examen in het onderdeel verpleegkunde 

een integratie tussen theorie en praktijk kan worden bevorderd. 

In lid 5 wordt aan leerling-verplegenden die de bevoegdheid als vroedvrouw bezitten, ontheffing verleend van 

het examen in het vak obstetrie, aangezien dit onderdeel tijdens de opleiding tot vroedvrouw uitvoerig is 

behandeld en onderdeel vormt van bet examen ter verkrijging van de bovenbedoelde bevoegdheid. 

 

Artikel 11. In dit artikel is een overgangsbepaling opgenomen waarin gesteld is dat de verpleegkundige versla-

gen nog niet worden geëist van de leerlingen die in 1970 en 1971 het examen afleggen. 
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