
Staatscourant 1975, 111, pag. 4 

 

30 mei 1975 / Nr. 28160, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Medische Beroepen en 

Opleidingen 

 

Bijlage 4 

 

Examenreglement diploma B ziekenverpleging 

ingevolge artikel 25 van het Besluit Regeling Opleiding diploma B Ziekenverpleging 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op artikel 25 van de Regeling Opleiding diploma B ziekenverpleging, 

 

stelt vast: 

 

Hoofdstuk I 

 

Artikel 1 

1. De examencommissie bedoeld in artikel 25 van de Regeling Opleiding diploma B ziekenverpleging is 

samengesteld uit: 

a. het hoofd van de opleiding die als voorzitter optreedt, of bij diens ontstentenis de door hem aangewezen 

plaatsvanger, 

b. de aan het examen deelnemende vakdocenten. 

2. De voorzitter van de examencommissie is belast met en verantwoordelijk voor de voorbereiding, regeling en 

uitvoering van twee examens, te weten: 

A. het examen aan het einde van de tweede leerperiode, nader te noemen ‘eerste deel eindexamen’ dat 

betrekking heeft op het examen B, vermeld in artikel 26, vierde lid, van de Regeling voornoemd, welke vakken 

bij dit examen worden afgesloten; 

B. het examen aan het einde van de derde leerperiode, nader te noemen ‘het eindexamen’, vermeld in artikel 28 

van de Regeling voornoemd. 

3. De in het tweede lid genoemde examens worden bijgewoond door één of meer gecommitteerde(n) die voor elk 

examen door de minister op voordracht van de hoofdinspecteur worden aangewezen. 

 

Artikel 2 

De voorbereiding, regeling en uitvoering van de examens genoemd in artikel 1, brengen de volgende taken voor 

de voorzitter van de examencommissie met zich mede: 

a. de halfjaarlijkse inzending aan de hoofdinspecteur van de opgave van de gewenste examendata en -uren voor 

de komende periode, een opgave van het aantal examenkandidaten onder vermelding van hun naam en 

geboortedatum. Na ontvangst van de goedkeuring van de hoofdinspecteur, maakt de voorzitter zo spoedig 

mogelijk datum, uur en plaats van het onderhavige examen aan alle betrokkenen bekend; 

b. de opstelling van een examenrooster voor elk der examens dat ten minste 4 weken vóór elk examen aan de als 

eerste gecommitteerde aangewezen gecommitteerde moet worden voorgelegd, die hieraan zo spoedig mogelijk 

zijn goedkeuring hecht. 

Na ontvangst van de goedkeuring zorgt de voorzitter van de examencommissie voor toezending van het rooster 

aan allen die bij het examen betrokken zijn; 

c. de inzending van de opleidingsverklaring (bijlage 6) van iedere kandidaat aan de eerste gecommitteerde ten 

minste vier weken vóór het eindexamen; 

d. het klaarleggen op de examendag(en), zowel bij het eerste deel eindexamen als bij het eindexamen van: 



de bewijzen dat de kandidaat het examengeld bedoeld in artikel 9 van dit. reglement, in ’s-Rijks schatkist heeft 

gestort, 

en indien door de minister een ontheffing is verleend, van het gestelde in artikel 12, eerste tot en met vierde lid 

van de Regeling Opleiding diploma.B ziekenverpleging, dient deze verklaring eveneens zowel bij het eerste deel 

eindexamen als bij het eindexamen te worden overgelegd. 

Voor het eerste deel eindexamen dienen te worden klaargelegd: 

1. het verpleegkundig verslag; 

2. het verslag over de ervaringen betreffende expressievakken; 

3. het werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer; 

4. het werkstuk voedingsleer, welke verslagen vermeld staan in artikel 16, eerste lid, onder e, van de Regeling 

voornoemd; 

5. de resultaten van het examen A; 

6. het Overzicht Praktische Opleiding. 

Voor het eindexamen dienen te worden klaargelegd: 

1. het verpleegkundig verslag; 

2. het werkstuk over een onderwerp, betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer, welke 

verslagen vermeld zijn in artikel 16, eerste lid, onder f, van de Regeling voornoemd; 

3. het Overzicht Praktische Opleiding; 

4. de resultaten van het examen A en het eerste deel eindexamen; 

e. het toezien dat bij elk der twee examens protocollen worden gemaakt; 

f. de ondertekening en uitreiking van de diploma’s voor het eindexamen, welke door de hoofdinspecteur worden 

verstrekt; 

g.de verwerking van de resultaten van het eerste deel eindexamen en van het eindexamen op de door de 

hoofdinspecteur vastgestelde formulieren, alsmede de verzending aan de hoofdinspecteur van deze formulieren 

in tweevoud, aan het einde van het eerste deel eindexamen en het eindexamen; 

h. het geven van de gelegenheid aan de gecommitteerde(n) om vóór, tijdens en na de examens elke door 

hem/haar gewenste controle op de handhaving en juiste naleving van het examenreglement te verrichten en om 

toezicht te houden op het examenniveau. 

 

Artikel 3 

1. De voorzitter van de examencommissie wijst bij het eindexamen voor iedere kandidaat een 

gesprekscommissie aan welke is samengesteld uit: 

a. de docent psychiatrische verpleegkunde; 

b. twee docenten van wie ten minste de docent psychiatrie; 

c. een verpleegkundige vanuit het praktijkveld. 

2. Bij iedere kandidaat is een gecommitteerde aanwezig. 

3. De examencommissie ziet toe dat de gesprekscommissie het eindexamen afneemt conform het bepaalde in 

artikel 28, tweede lid, van de Regeling Opleiding diploma B ziekenverpleging. 

 

Artikel 4 

De examencommissie draagt er mede zorg voor dat de geslaagde kandidaat, aan het einde van het eindexamen, 

ten overstaan van de examencommissie, de volgende belofte van geheimhouding aflegt en deze verklaring 

ondertekent: ‘Ik beloof geheim te zullen houden al wat mij bij de uitoefening van het beroep van 

verpleegkundige als geheim is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen’. 

 

 

 



Hoofdstuk II 

 

De toelating tot de examens 

 

Artikel 5 

De leerling die tot het eerste deel eindexamen dan wel tot het eindexamen wenst te worden toegelaten, richt hier-

toe ten minste 8 weken voor het desbetreffende examen een verzoek tot het hoofd van de opleiding, onder 

overlegging van de volgende stukken: 

a. Voor het eerste deel eindexamen 

● een bewijsstuk van storting van examengeld; 

● het Overzicht Praktische Opleiding, waaruit onderstaande moet blijken: 

- de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, ten minste met voldoende is beoordeeld; 

- ten minste 60 somatisch verpleegkundige handelingen zijn afgetekend; 

- de opleiding in de tweede leerperiode niet langer dan 33 dagen en het theoretische gedeelte niet langer dan 11 

van deze 33 dagen is onderbroken; 

- voor het verpleegkundig verslag, voor het verslag over de ervaringen betreffende expressievakken, voor het 

werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer en voor het 

werkstuk voedingsleer, ten minste het cijfer 6 is behaald. 

b. Voor het eindexamen 

● een bewijsstuk van storting van examengeld; 

● het Overzicht Praktische Opleiding dat geheel moet zijn afgetekend. Uit dit overzicht moet blijken dat: 

- de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, ten minste met voldoende is beoordeeld; 

- de opleiding in de derde leerperiode niet langer dan 33 dagen en het theoretische gedeelte niet langer dan 11 

van deze 33 dagen is onderbroken; 

- voor het verpleegkundig verslag en voor het werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een 

onderdeel van de maatschappijleer, ten minste het cijfer 6 is behaald. 

 

Artikel 6 

Indien de kandidaat niet voldoet aan het gestelde in artikel 5 voor het eerste deel eindexamen of voor het 

eindexamen, wordt de kandidaat niet tot het eerste deel, c.q. tot het eindexamen toegelaten. In dit geval kan de 

kandidaat na zes maanden aan het eerste deel, c.q. het eindexamen deelnemen, mits hij voldoet aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 5, onder a voor het eerste deel eindexamen of aan het gestelde onder b voor het 

eindexamen. 

 

Artikel 7 

I. De kandidaat moet tijdig vóór het eerste deel eindexamen een bedrag van f 25 aan examengeld gestort hebben 

in ’s-Rijks schatkist. 

2. De kandidaat moet tijdig vóór het eindexamen een bedrag van f 55 in ’s-Rijks schatkist hebben gestort voor de 

kosten van het eindexamen en voor verkrijging van het onderscheidingsteken. 

3. Indien de kandidaat in het bezit is van het diploma A ziekenverpleging en van het daarbij behorende 

onderscheidingsteken, bedragen de kosten voor het eindexamen f 50. 

 

Hoofdstuk III 

 

Het examen 

 

Artikel 8 

Aan de kandidaten wordt door de voorzitter van de examencommissie ten minste 6 weken vóór elk examen 



kennis gegeven van de examendata, -uur en -plaats. 

 

Artikel 9 

1. Het eerste deel eindexamen wordt mondeling door de examencommissie in aanwezigheid van een 

gecommitteerde afgenomen. De duur van dit examen bedraagt per vak 15 minuten, in geïntegreerde vorm 40 

minuten. 

2. Het eindexamen wordt in de vorm van een eindgesprek door de gesprekscommissie, bedoeld in artikel 3, in 

aanwezigheid van een gecommitteerde afgenomen. Bij dit gesprek waarvan de duur 50 minuten bedraagt;wordt 

uitgegaan van een casus. Deze casus wordt 15 minuten voor het eindgesprek begint aan de kandidaat ter 

voorbereiding gegeven. 

 

Artikel 10 

1. De examencommissie bepaalt, rekening houdend met de voorwaarden, vermeld in artikel 27, eerste lid, voor 

het examen B, van de Regeling voornoemd of een kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eerste deel 

eindexamen. 

2. De eindbeoordeling van de kandidaat van het eindexamen vindt plaats binnen de gesprekscommissie, in 

aanwezigheid van de gecommitteerde. Deze commissie bepaalt rekening houdend met het gestelde in artikel 29 

van de Regeling voornoemd of een kandidaat voor het eindgesprek is geslaagd. 

3. Bij verschil van mening over de vaststelling van het cijfer berust de beslissing bij de gecommitteerde. 

 

Artikel 11 

De afwijzing bij het eerste deel eindexamen en bij het eindexamen geldt voor 6 maanden. 

 

Artikel 12 

1. De voorzitter van de examencommissie reikt aan de kandidaten die met goed gevolg aan het eindexamen 

hebben deelgenomen en die ten overstaan van de commissie de belofte van geheimhouding hebben afgelegd, 

bedoeld in artikel 4 van dit reglement, het diploma uit, dat ondertekend is door de voorzitter, de leden van de 

examencommissie en de gecommitteerde. Hij reikt tevens het bijbehorende insigne uit. 

2. De geëxamineerde ondertekent het diploma ten overstaan van de examencommissie. 

 

Artikel 13 

1. Dit reglement wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

2. Het treedt gelijktijdig in werking met het Besluit Regeling Opleiding diploma B ziekenverpleging. 

 

 


