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13 oktober 1980, nr. 110833, Directoraat-Generaal voor de Volksgezondheid, Directie 

Gezondheidszorgberoepen en opleidingen 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op de artikelen 1 en 3 van de Wet van 2 mei 1921 (Stb. 702)
1
 tot bescherming van het diploma van 

verpleegkundige, 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

De als bijlage bij de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige (Stcrt. 1974, nr. 12)
2
, de als bijlage 1 bij 

de Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige (Stcrt. 1975, nr. 111)
3
 en de als bijlage 1 bij de Regeling 

opleiding diploma Z-verpleegkundige (Stcrt. 1978, nr. 19)
4
 behorende lijsten van opleidingen, bedoeld 

onderscheidenlijk in artikel 3, eerste lid, onder III, artikel 5, eerste lid. onder III, en artikel 10, eerste en derde 

lid, van genoemde Regelingen, worden telkens vervangen door de volgende lijst: 

1. het diploma van een openbare of door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen bijzondere 

middelbare school voor meisjes, hogere burgerschool (5- of 6-jarige cursus), atheneum, gymnasium, dan wel 

een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.); 

2. het diploma van een openbare of een door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen 

bijzondere 3-jarige handelsdagschool of een openbare aangewezen bijzondere 3-jarige hogere burgerschool; 

3. een bewijs van onvoorwaardelijke toelating tot de vierde klas van een openbare of een door de Minister van 

Onderwijs en Wetenschappen aangewezen bijzondere hogere burgerschool, middelbare school voor meisjes of 

handelsdagschool (4-jarige cursus), dan wel een openbaar of een door de Minister van Onderwijs en 

Wetenschappen aangewezen bijzonder gymnasium; 

4. een diploma van een openbare of door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen 

Bijzondere School voor Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs waaruit b1ijkt dat in alle vakken volgens 

het MAVO-4 programma is geëxamineerd; 

5. een diploma onder rijkstoezicht afgegeven, vanwege de Vereniging voor MULO, de Vereniging voor 

Christelijke MULO of van de Stichting R.K MULO-examen; 

6. een bewijs van overgang naar het 5e leerjaar havo/voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of een bewijs 

van het bevoegd gezag dat voor alle examenvakken het niveau van het 3e leerjaar van de avondhavo is bereikt; 

7. het I.V.O.-diploma B, afgegeven vanwege de Stichting ‘Het I.V.O.-diploma’, of afgegeven vanwege de 

Vereniging van I.V.O.-scholen; 

8. de akte van bekwaamheid als onderwijzer, genoemd in artikel 77, onder a, van de Wet van 17 augustus 

1978, Stb. 127, in artikel 41, onder a, van de Kweekschoolwet en in artikel 29, vierde lid, onder b, van de Wet 

op het voortgezet onderwijs; 

9. het bewijs van te zijn geslaagd voor het toelatingsexamen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder d, van de 

Kweekschoolwet (toelatingsexamen eerste leerkring); 

10. de akte van bekwaamheid als kleuterleidster (A-akte); 

11. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, le volzin van de Nijverheidsonderwijswet voor 

inrichtingsassistente, dan wel het diploma ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs voor inrichtingsassistente (I.N.A.S. oude stijl); 

12. een diploma ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet onderwijs voor de 
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interim algemene schakelopleiding (I.N.A.S. nieuwe stijl); 

13. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, van de Nijverheidsonderwijswet van één der 

vakinrichtingen van een gesubsidieerde uitgebreid technische school, 

14. een diploma ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet onderwijs van een 

driejarige opleiding van één van de vormen van het middelbaar beroepsonderwijs; 

- middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs (m.h.n.o.); 

- middelbaar technisch onderwijs (m.t.o.); 

- middelbaar economisch en administratief onderwijs (m.e.a.o.); 

- middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs (m.s.p.o.); 

- middelbaar middenstandsonderwijs (m.m.o.); 

- middelbaar landbouwonderwijs (m.l.o.). 

15. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, 1e volzin van de Nijverheidswet, van 3-jarige 

vooropleiding voor lerares bij het Nijverheidsonderwijs voor meisjes, dan wel het diploma ingevolge artikel 

29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet onderwijs van de vooropleiding voor hoger 

beroepsonderwijs; 

16. een bewijs van voldoende algemene ontwikkeling N.O., afgegeven vanwege het Nederlands Genootschap 

tot opleiding van leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs; 

17. het diploma voor ziekenverzorging; 

18. het diploma M.A.V.O., verkregen op grond van Staatsexamen M.A.V.O.; 

19 het diploma Brugopleiding Verplegende en Verzorgende Beroepen II (B.V.B. II), uitgereikt door de 

desbetreffende examencommissie namens de Koninklijke P.B.N.A., de Leidse Onderwijsinstellingen of de 

Stichting I.V.I.O.; 

20. één der volgende vóór 1 januari 1975 behaalde diploma’s: 

- het diploma ‘Algemene Vrouwelijke Vorming II’ (A.V.V. II) en het diploma ‘Praktische Algemene Vorming 

II’ (P.A.V. II), uitgereikt door de desbetreffende examencommissie namens I.V.I.O. Stichting voor Onderwijs 

en Volksontwikkeling te Amsterdam; 

- het diploma Algemene Ontwikkeling voor leerling-verplegenden, afgegeven door een door de Stichting 

Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs (I.S.O.) erkende instelling, na een examen onder toezicht van een 

gecommitteerde van de Minister; 

- het diploma Vooropleiding Ziekenverpleging, uitgereikt door het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum te 

Culemborg. 

Leerlingen die in 1974 voor het examen voor één van de bedoelde diploma’s zijn afgewezen, kunnen na het 

behalen van dat diploma als nog tot de opleiding worden toegelaten, mits het diploma vóór 1 januari 1976 is 

behaald. 

 

Artikel II 

Aan de lijst, bedoeld in artikel 10, eerste en derde lid, van de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige, 

zoals die opnieuw is vastgesteld bij artikel 1, wordt toegevoegd: 21. het diploma ingevolge artikel 24, derde 

lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (kinderverzorgende, jeugdverzorgende). 

 

Artikel III 

Dit besluit wordt met de bijbehorende nota van toelichting bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. 

 

Artikel IV 

Dit besluit treedt terstond in werking en werkt terug tot 11 juli 1979. 

 

Leidschendam, 13 Oktober 1980. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 



E. Veder-Smit. 

 

 

Toelichting 

 

Wijziging toelatingseisen diploma A-, diploma B- en diploma Z-verpleegkundige. 

Het onderhavige besluit betreft wijzigingen van de lijsten, aangevende de opleidingen die toelating geven tot 

de opleidingen van het diploma A-, B- en Z-verpleegkundigen. 

Deze wijzigingen omvatten een aanpassing aan de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs. 

Punt 4 is overgenomen uit de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige, en is aangepast aan de nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs, waarbij Mavo 3 in de oude vorm wordt opgeheven en de 

mogelijkheid wordt gegeven om een diploma te behalen op Mavo 3 niveau, en op een niveau van Mavo 3-4. 

Leerlingen, in het bezit van deze diploma’s, komen niet voor toelating in aanmerking. 

Punt 6 is aangevuld teneinde ook leerlingen die het niveau van het 3e leerjaar van de avondhavo hebben 

bereikt voor toelating in aanmerking te laten komen. Hiervoor dient als bewijs een verklaring van het bevoegd 

gezag dat voor alle zes vakken waarin men examen doet het niveau van het 3e leerjaar is bereikt. 

Punt 10 is gewijzigd daar de A-akte van kleuterleidster als vooropleidingseis reeds voldoende wordt geacht. 

De eis van het bezit van de B-akte van kleuterleidster is daarom vervallen. 

Voor het examenpakket worden geen specifieke eisen gesteld. Wel wordt er op gewezen dat het 

aanbevelenswaardig is een exact vak in het pakket op te nemen. In geval van twijfel over een te volgen 

vooropleiding of een beoordeling van behaalde diploma’s verdient het aanbeveling het Ministerie van 

Volksgezondheid, Directie G.B.O., om advies te vragen. 

 

 


