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27 november 1981, nr. 227062, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie
Gezondheidszorgberoepen en -opleidingen
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;
Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige van 28 september 1973
(Stcrt. 1974, no. 12);
Besluit:
Artikel I
De instructie voor de gecommitteerden, bedoeld in artikel 20, tweede lid. van de Regeling opleiding diploma
A-verpleegkundige (Stcrt.1974, 12), wordt als volgt vastgesteld:
Artikel 1
De gecommitteerde ziet toe dat de artikelen 20, eerste lid, 21, 22 en 23, eerste tot en met derde lid, van de
genoemde regeling worden nageleefd.
Artikel 2
De gecommitteerde neemt desgewenst kennis van:
a. de tentamenbewijzen;
b. de Overzichten Praktische Opleiding;
c. de verpleegkundige verslagen.
Artikel 3
De gecommitteerde woont een zodanig gedeelte van de eindgesprekken bij, dat hij zich een oordeel kan
vormen omtrent de kwaliteit en het niveau van het examen.
Artikel 4
De gecommitteerde neemt desgewenst deel aan het gesprek met toestemming van de kandidaat en van de leden
van de gespreks-commissie.
Artikel 5
De gecommitteerde ondertekent de diploma’s van de geslaagde kandidaten mits hem bekend is dat de in artikel
1 genoemde bepalingen zijn nageleefd. Indien zulks niet is geschied, doet hij hiervan onverwijld mededeling
aan de betrokken geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid.
Artikel 6
De gecommitteerde woont de vergadering(en) na afloop van het examen van de examencommissie bij.
Artikel 7
De gecommitteerde is aanwezig bij het afleggen van de belofte tot geheimhouding en het plaatsen van de
handtekening op het diploma door de geslaagde kandidaat.

Artikel 8
Binnen 14 dagen na afloop van het examen zendt de gecommitteerde aan de betrokken geneeskundige
inspecteur van de volksgezondheid een schriftelijk verslag van zijn bevindingen omtrent het examen op het

daartoe verstrekte formulier.
De declaratie wegens vacatiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt bij het verslag gevoegd.
Artikel 9
Indien de gecommitteerde, door welke oorzaak ook, verhinderd is zijn taak te vervullen, geeft hij hiervan
onverwijld kennis aan de betrokken geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid.
Artikel II
Het Besluit Instructie gecommitteerden diploma A ziekenverpleging van 14 mei 1974, nr. 91678, Stcrt. nr . 98,
en het Besluit Instructies gedelegeerden ten behoeve van examens diploma A voor ziekenverpleging van 30
mei 1967, Stcrt. 106, worden ingetrokken.
Artikel III
Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant,
waarin het wordt geplaatst.
Leidschendam, 27 november 1981.
De Minister voornoemd,
M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen.
Toelichting
Algemeen
In de jaarlijkse besprekingen die door de Inspecteur van de Volkgezondheid Verplegende en Verzorgende
Beroepen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid met de gecommitteerden ten behoeve van het examen
diploma A-verpleegkundige worden gehouden, is gebleken dat er behoefte bestaat aan een wat meer
uitgewerkte instructie voor de gecommitteerden.
Gekozen is voor het opstellen van een geheel nieuwe instructie.
Artikelsgewijs
Artikel I
Artikel 2
Hier wordt aangegeven dat kennis wordt genomen van de genoemde bescheiden indien de gecommitteerde,
om welke reden ook, daaraan behoefte heeft. De verplichting tot kennisname van de bescheiden is vervallen,
daar dit in sommige gevallen het misverstand deed ontstaan dat de gecommitteerde belast zou zijn met de
controle van de genoemde bescheiden. Zoals bekend is deze controle de verantwoordelijkheid van de
betrokken geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid.
Artikel 3
In verband met het bovenstaande is vervallen de bepaling dat de gecommitteerde zich een oordeel moet
vormen over kwaliteit en niveau van de opleiding. Daarvoor in de plaats is gekomen dat hij een zodanig
gedeelte van de eindgesprekken moet bijwonen, dat hij zich een oordeel kan vormen over kwaliteit en niveau
van het examen.

Artikel 4
Het hier gestelde is de neerslag van een in de praktijk gegroeide gewoonte.
Artikel 6
Het hier gestelde is opgenomen daar het bijzonder nuttig wordt geacht, indien de gecommitteerde zijn
bevindingen met betrekking tot het bijgewoond examen weergeeft in een bespreking met betrokkenen. Tevens
kan worden besproken hoe het functioneren van de gecommitteerden is beleefd.
Artikel 7
Deze bepaling vloeit voort uit de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige.

