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Rijksregeling tot vaststelling van de subsidievoorwaarden voor de opleidingen tot wijkverpleegster
23 april 1964 / Nr. 82865
Directie Volksgezondheid
Hoofdafdeling Medische Beroepen
en Opleidingen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Besluit:
Hoofdstuk I
Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. ‘minister’: de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
b. ‘hoofdinspecteur’: de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid;
c. ‘instelling’: een landelijke of provinciale Kruisorganisatie of een andere rechtspersoonlijkheid bezittende
organisatie, van welke een opleiding tot het verkrijgen van de aantekening voor wijkverpleging door middel van
cursussen uitgaat en welke organisaties hiervoor de goedkeuring hebben verkregen ingevolge artikel I van de
beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 8 november 1933, nr. 663 C, afdeling Volksgezondheid,
Stcrt. 1933, 221, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 augustus 1951, Stcrt. 159. Hiertoe worden
niet gerekend de opleidingen, verbonden aan de ingevolge de Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde scholen
voor maatschappelijk werk.
Artikel 2
Indien de wetgever de nodige gelden heeft toegestaan, wordt ten behoeve van instellingen, als bedoeld in artikel
1, sub c, onder de voorwaarden, vermeld in deze beschikking, een subsidie toegekend voor de opleiding tot het
verkrijgen van de aantekening voor wijkverpleging op het diploma A ziekenverpleging.
Artikel 3
1. De hoofdinspecteur oefent het toezicht uit op de door de instellingen te geven opleidingen tot het verkrijgen
van de aantekening voor wijkverpleging.
2. De hoofdinspecteur of zijn vertegenwoordjger heeft het recht de lessen en de examens bij te wonen en alle
gewenste inlichtingen te ontvangen.
Hoofdstuk II
Bepalingen betreffende de docenten
Artikel 4
a. Met de praktische leiding van de cursus is belast een stafdocente met volledige dagtaak.

b. De stafdocente dient in het bezit te zijn van het diploma A ziekenverpleging met de aantekening voor
wijkverpleging en van het diploma van een hogere verpleegstersopleiding. Bovendien dient zij gedurende ten
minste twee jaar praktisch werkzaam te zijn geweest op het terrein van de wijkpleging en de preventieve
gezondheidszorg.
c. In bijzondere gevallen kan de minister, gehoord de hoofdinspecteur, ontheffing verlenen van het bepaalde sub
b van dit artikel.
Artikel 5
De voordracht ter benoeming van de stafdocente dient vóór de aanstelling ter goedkeuring aan de
hoofdinspecteur te worden voorgelegd.
Artikel 6
De stafdocente dient te worden bezoldigd overeenkomstig schaal 17 van het Salarisbesluit M.N.O. 1955.
Artikel 7
Voor de stafdocente dient te zijn voorzien in een ouderdoms- en invaliditeitsverzekering.
Artikel 8
Aan de cursus wordt een aantal medewerkers als docent verbonden. Eén maand vóór de aanvang van elke cursus
dienen aan de hoofdinspecteur omtrent deze docenten de gegevens te worden verstrekt, welke hij nodig acht.
Hoofdstuk III
De opleiding
Artikel 9
De leslokalen, waarin de cursussen worden gegeven, alsmede de outillage van deze lokalen en de leermiddelen
moeten aan door de hoofdinspecteur te stellen eisen voldoen.
Artikel 10
Het aantal leerlingen dient ten minste 15 bij de aanvang van de cursus te bedragen.
Artikel 11
De deelneemsters moeten bij de aanvang van de stages in het bezit zijn van een verklaring, afgegeven door een
arts, verbonden aan een erkend consultatiebureau voor tuberculosebestrijding, dat zij niet lijdende zijn aan een
vorm van tuberculose, welke besmettingsgevaar oplevert. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.
Artikel 12
Jaarlijks zal een verslag in drievoud bij de minister moeten worden ingezonden inzake het verloop van de
opleiding volgens nader door de hoofdinspecteur te geven richtlijnen.

Artikel 13
Bij de regeling van de opleiding en het examen worden de richtlijnen gevolgd, vermeld in de beschikking van de
Minister van Sociale Zaken van 8 november 1933, nr. 633 C, afdeling Volksgezondheid, Stcrt. 1933, 221, zoals
deze laatstelijk is gewijzigd.
Hoofdstuk IV
Het subsidie
Artikel 14
1 . Het subsidie voor de stafdocente bedraagt honderd procent van het salaris volgens de in artikel 6 genoemde
schaal, inclusief vakantietoeslag, alsmede honderd procent van de wettelijke sociale lasten.
Het subsidie in de pensioenkosten van de in artikel 7 bedoelde verzekering bedraagt honderd procent van de
werkelijke pensioenkosten, met een maximum van 12% van de pensioengrondslag, behorende bij
eerdergenoemd salaris, inclusief vakantietoeslag.
2. Het subsidie in de reis- en verblijfkosten van de stafdocente bedraagt f 1500 per jaar.
3. Het subsidie voor de overige docenten bedraagt honderd procent van het honorarium, te weten f 17,90 per
lesuur voor academisch gevormde docenten en f 14,75 per lesuur voor niet-academisch gevormde docenten.
4. Het subsidie in de bureaukosten bedraagt f 1000 per cursus.
5. Het subsidie in de huisvestingskosten bedraagt f 1500 per cursus.
6. Het subsidie in de administratiekosten bedraagt f 1500 per cursus.

Artikel 15
De inste1ling dient aan de minister jaarlijks vóór 1 maart de hieronder volgende gegevens over te leggen:
a. een subsidieaanvrage voor het volgend jaar, vergezeld van een begroting van de cursussen in dat jaar;
b. een nominatieve opgave van de docenten, verbonden aan de cursussen in het afgelopen jaar;
c. een overzicht van het aantal lesuren in het afgelopen jaar, dat door elk der docenten is gemaakt;
d. de door de docenten getekende kwitanties van de over het afgelopen jaar ontvangen salarissen, resp.
honoraria;
e. de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar.
Artikel 16
Op de toe te kennen subsidies kunnen voorschotten worden verleend. Het subsidie wordt definitief vastgesteld
aan de hand van de in het vorige artikel genoemde gegevens.
Artikel 17
De instellingen zijn verplicht desgevraagd inzage te verlenen in de financiële administratie aan de hiertoe door
de minister aan te wijzen ambtenaren. De door deze aangewezen ambtenaren ter zake gewenste inlichtingen
dienen terstond naar waarheid te worden verstrekt, desverlangd schriftelijk.
Slotbepalingen
Artikel 18

Het subsidie kan worden ingetrokken, indien niet aan de in deze beschikking gestelde voorwaarden is voldaan
Artikel 19
In bijzondere gevallen kan de minister van de hierboven genoemde voorwaarden ontheffing verlenen.
Artikel 20
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Rijksregeling tot vaststelling van de subsidievoorwaarden voor de
opleidingen tot wijkverpleegster.
Artikel 21
1. Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en in afschrift gezonden aan de Algemene
Rekenkamer.
2. Deze beschikking treedt in werking op het tijdstip van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari
1964.
's-Gravenhage, 23 april 1964.
De staatssecretaris voornoemd,
A. J. H. Bartels.

WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE OPLEIDI G
. EN HET EXAMEN IN DE WIJKVERPLEGING
15 Augustus 1951 / Afdeling Volksgezondheid 1 /,No. 14085
De Staatssecretaris van Sociale Zaken (Volksgezondheid);
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 December 1928, no. 104,
Stcrt. 253. tot uitvoering van artikel 2 der wet van 2 Mei 1921, Stb.
702, tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging,
zoals dit besluit is aangevuld en gewijzigd;
Gezien de beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 8 November
1933. Stcrt. 221, waarbij voorwaarden voor de opleiding en
het examen voor de wijkverpleging zijn vastgesteld, laatstelijk gewijzigd
bij de beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 19 Juli
1949, Stcrt. 138;
Besluit:
genoemde beschikking van 8 ·November 1933, Stcrt. 221, te wijzigen
als volgt:
A. Artikel 2 wordt gelezen:
Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, moet de leerlinge in het
bezit zijn van een haar uitgereikt diploma A of daarmede gelijkgesteld
diploma. ingeschreven in het in het Koninklijk besluit van 1 Februari
1924, no. 117, bedoelde register en voorzien van de aantekening voor
kraamverpleging, behoudens vrijstelling hiervan op grond van het
bepaalde onder D, lid 2, van het Koninklijk besluit van 21 December
1928, no 104, Stcrt. 253.
B. Artikel 5 wordt gelezen:
Het theoretisch gedeelte omvat de volgende vakken, doch slechts m
zoverre als voor een goed begrip van de praktijk noodzakelijk is:
I. a. gezondll’id leer;
b. bacteriologie;
c. hygiënische wetgeving;
d. bevolkingsvraagstukken; . zover niet te
e. organisatie der geneeskundige verzorgmg, voor
behan.delen onder de groepen III tot en met VII;
IL a. maatschappijleer;
ITI.
IV.
b. sociale wetgeving;
wijkverpleging (geschiedenis, gedragsleer, theorie en techniek,
administratie);
moederschapszorg en kinderhygiëne;
V. tuberculosebestrijding;
VI. a. geestelijke gezondheidszorg (met inbegrip ~an verz)orging van
geestelijk zieken en abnormalen, krankzmmgenwet ;
b. psychologie van kind en volwassene;
VII. a. bestrijding van geslachtsziekten, alc?.h?lisme en prostituti~~
b. rheumatiekbestrijding, kankerbestnJdmg, zorg voor sm erzieken,
gebrekkigenzorg, zorg voor ouden van dagen.

C. Aan artikel 6 wordt toegevoegd:
De geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid kan in bijzondere
gevallen ontheffing verlenen van één der onder a tot en met
d gestelde eisen.
D. In artikel 7, tweede lid, onder c, wordt in plaats van “een verklaring
van den schoolarts” gelezen: alsmede een overeenkomstige verklaring
van de schoolarts; de punt aan het slot van het gestelde onder
c wordt vervangen door een komma, gevolgd door de woorden: een
en ander voor zover aan de candidate geen ontheffing, als bedoeld in
artikel 6, is verleend.
Artikel 7, vierde lid, wordt gelezen:
Ontbreekt één van de volgens c vereiste verklaringen, dan mag na
voldoend examen aan de geslaagde het in artikel 14 genoemde bewijsstuk
niet worden uitgereikt dan nadat deze verklaring aan de voorzitter
der examencommissie is overgelegd. Indien meer dan één verklaring
ontbreekt,· wordt de toelating tot het examen geweigerd, tenzij
de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid toestemming
verleent om ook in dit geval de ontbrekende verklaringen na voldoend
examen aan de voorzitter over te leggen.
E. Artikel 8, vierde lid, wordt gelezen:
De geneeskl;1ndig hoofdinspecteur van de volksgezondheid of zijn vertegen
woord1ger en de desbetreffende geneeskundig inspecteur van de
volksgezondheid hebben het recht de examens bij te wonen.
F. Artikel 10 wordt gelezen:
Het examen wordt memdeling afgenomen en duurt voor elk der in
artikel 5 onder I tot en met VII genoemde groepen vijftien minuten.
Per groep wordt ~ie candidate bij voorkeur door één, doch ten hoogste
door twee examinatoren ondervraagd, met dien verstande dat het
examen in groep V bij voorkeur door twee examinatoren ~ordt afgenomen.

G. In· artikel 12, eerste lid, worden de woorden ,,~akken” en “vak”
onderscheidenlijk gewijzigd in “groepen” en “groep .
Artikel 12, tweede lid, wordt gelezen:
Om te kunnen slagen, moet, na eventueel herexamen, als .1:>edoeld in
artikel 13, het gemiddelde der examencijfers 6 of hoger z11n, zonder
dat voor meer dan één groep een lager cijfer dan 6 is verkregen.
De candidate, die voor meer dan twee groepen een lager cijfer dan 6
heeft verkregen, wordt af gewezen.
H. Artikel 13 wordt gelezen:
De examencommissie kan in overleg met de Regeringsdeskundige ten
opzichte van een candidate, die in één of twee groepen een lager cijfer
dan 6 heeft verkregen, besluiten tot een herexamen voor één of twee
van die groepen, bij welk besluit tevens bepaald wordt na welke tijd
dit herexamen zal worden afgenomen.
‘s-Gravenhage, 15 Augustus 1951.

De Staatssecretaris voornoemd,
·P. Muntendam.

