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10 januari 1978 / Nr. 33900, Hoofdafdeling Medische Beroepen en Opleidingen 

 

Bijlage 5 

 

Instructie gecommitteerden 

 

Artikel 1 

De gecommitteerde ziet toe dat de artikelen 33, eerste en tweede lid, 34, eerste en tweede lid, 38, 39, eerste lid, 

40, 41 en 42 van de Regeling opleiding Z-verpleegkundige worden nageleefd. 

 

Artikel.2 

De gecommitteerde ziet toe op de naleving van het examenreglement neergelegd in bijlage 4 van de Regeling 

Opleiding diploma Z-verpleegkundige. 

 

Artikel 3 

Ingeval van meer dan één gecommitteerde wordt door de hoofdinspecteur een hoofdgecommitteerde 

aangewezen. 

 

Artikel 4 

Indien, in geval van meer dan één gecommitteerde is aangewezen, aan een gecommitteerde blijkt dat één of meer 

bepalingen als bedoeld in artikel 1, niet of niet voldoende zijn of worden nageleefd, doet hij hiervan nog tijdens 

het examen mededeling aan de hoofdgecommitteerde. Deze heeft de bevoegdheid het examen te onderbreken 

voor overleg met de mede-gecommitteerde(n). In dien de meerderheid van de gecommitteerden of, indien slechts 

één gecommitteerde is aangewezen, indien deze van oordeel is dat de bepalingen in de desbetreffende artikelen 

niet of niet voldoende zijn of worden nageleefd, deelt de hoofdgecommitteerde zulks terstond mede aan de: 

- voorzitter van de examencommissie; 

- de hoofdinspecteur of de door deze aangewezen ambtenaar. 

De hoofdinspecteur beslist of het examen al dan niet kan worden voortgezet dan wel of een kandidaat dan wel 

kandidaten van de verdere deelname aan het examen wordt onderscheidenlijk worden uitgesloten. 

 

Artikel 5 

De (hoofd)gecommitteerde neemt ten aanzien van elke kandidaat kennis van: 

- de schriftelijke verklaring vanwege het hoofd van de opleiding, waaruit blijkt dat de kandidaat geschikt is voor 

het beroep van Z-verpleegkundige; 

- de schriftelijke verklaring, ondertekend door het hoofd van de opleiding, bevattende de resultaten van de 

voorafgaande voortgangstoetsingen en de resultaten van de aan het einde van het tweede en vierde semester 

gevoerde integratie-gesprekken, bedoeld in de artikelen 26 onderscheidenlijk 27 van de Regeling, welke 

resultaten met goed of voldoende moeten zijn beoordeeld; 

- de schriftelijke verklaring, afgegeven door de directie, waaruit blijkt dat de kandidaat nog in de 

opleidingsinrichting werkzaam is; 

- het Overzicht Praktische Opleiding dat volledig is afgetekend. 

 

Artikel 6 

De gecommitteerde is aanwezig bij het afleggen van de belofte van geheimhouding en bij het plaatsen door de 

geslaagde kandidaat van de handtekening op het diploma. 

 



Artikel 7 

De gecommitteerde ondertekent de bij het slagen uit te reiken diploma’s mits hem bekend is dat de bepalingen, 

bedoeld in de artikelen 1 en 2 van deze instructie, zijn nageleefd. 

 

Artikel 8 

De gecommitteerde houdt met de examencommissie, na afloop van het examen, een bespreking over de 

examenonderdelen en de examenresultaten. 

 

Artikel 9 

De gecommitteerde brengt binnen 14 dagen na afloop van het examen een schriftelijk evaluatieverslag over het 

examen uit aan de hoofdinspecteur op een daartoe door deze laatste verstrekt formulier. 

 

Artikel 10 

Tweemaal per jaar wordt door hoofdinspecteur een vergadering belegd met de gecommitteerden die voor de 

examens zijn aangewezen. Hierbij worden algemene zaken de examens betreffende besproken. 

 

 


