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Model I.

Ondergeteekenden verklaren, dat ................................…………………………………………………….…
. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . …………………...
geboren te ……………………………………………op ...............................……………………………….
met goed gevolg het examen in de gewone ziekenverpleging heeft afgelegd.
Het diploma en onderscheidingsteeken no. ………………. worden aan den hoofdinspecteur van de
Volksgezondheid te ’s Gravenhage opgezonden. Indien door de(n) geslaagde wordt overgelegd eene verklaring
van de directie van een erkend groot algemeen ziekenhuis, dat hij (zij) na het afleggen van het examen daar nog
gedurende een jaar is werkzaam geweest, zal door hem het diploma met onderscheidingsteeken worden
uitgereikt.
…………………………….., 192....
De Commissie,
Behoort bij beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw van 2/6 December 1929, no. 728 C, afd. V., en no. 3505, afd. A.

Model II.
OPGAVE.
van den secretaris van de Ziekenhuiscommissie van de ziekeninrichting …………………………………
omtrent den uitslag van de afgelegde examens.
Nummer
Naam en
Datum
van het
voornamen van
uitgereikte
geboorte
onderscheidingsteeken

Plaats van Inrichgeboorte ting(en),
waarin de
opleiding
heeft
plaats
gevonden

Inrichting Datum
waarin het van het
examen is examen
afgenomen

Geslaagd
of niet
geslaagd

opmerkingen

Behoort bij beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandsche Zaken en
Landbouw van 2/6 December 1929, no. 728 C, afd. V., en no. 3505, afd. A.

Model III.
Ondergeteekenden verklaren, dat ..................................……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
geboren op ………………………………………….. te ...............................……………………………….
met goed gevolg het theoretisch examen in de krankzinnigenverpleging heeft afgelegd en na in eene inrichting,
bedoeld in art. 1, onder A, een jaar werkzaam te zijn geweest, tot het practisch gedeelte van het examen voor
diploma. B toegelaten kan worden.
…………………………………………………., ……………………………………………………………
(naam en plaats der inrichting)
(Datum)
Regeeringsdeskundige(n)

Inrichtingsdeskundige( n)

