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17 maart 1987/Nr. 1187, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid/Directie Gezondheidszorgberoepen en –
opleidingen/Hoofdafd. Verplegende en Verzorgende Beroepen en Opleidingen
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921,
702) en op artikel 3, eerste lid, van de Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289);
Besluit:
Artikel I
De Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige 1986 (Stcrt. 1986, nr. 16) wordt gewijzigd als volgt:
A Artikel 6, eerste lid, onder f, komt te luiden:
f. Gedurende de vier weken stage in de voorbereidende periode, genoemd in artikel 14, tweede lid, is ten minste
één praktijkbegeleider per elke tien leerlingen aanwezig; in de leerperioden ten minste één per elke vijfentwintig
leerlingen.
B Artikel 11 komt te luiden:
Artikel 11
1. Tot de opleiding kunnen worden toegelaten diegenen die ten minste de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt bij
de aanvang van de opleiding en in het bezit zijn van een diploma of een bewijs, voorkomende op de als bijlage 1
bij deze regeling gevoegde lijst dan wel van een diploma of een bewijs van een opleiding die, naar het
gezamenlijke oordeel van de directie van de instelling en het hoofd van de opleiding, voor de te volgen opleiding
als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de opleidingen bedoeld in voornoemde bijlage.
2. De in het eerste lid bedoelde opleidingseisen gelden niet voor degenen die ten minste de leeftijd van 25 jaar
hebben bereikt bij de aanvang van de opleiding.
C Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:
2. Ten hoogste één maand na aanvang van de opleiding wordt aan de betrokken inspecteur een nominatieve
opgave verstrekt van de toegelaten leerlingen, vergezeld van een opgave van hun geboortedatum en -plaats, de
toelatingsgrond bedoeld in artikel 11, alsmede de datum van aanvang van de opleiding.
D Artikel 13, vierde lid, vervalt.
E Artikel 14, vijfde lid, komt te luiden:
5. Per dag mogen maximaal zeven lesuren worden gegeven. In de voorbereidende periode mogen per lesweek
ten hoogste 35 lesuren worden gegeven, met een gemiddelde van 30 lesuren per lesweek. In de leerperioden
mogen per lesweek ten hoogste 30 lesuren worden gegeven.
F De artiikelen 34, 35 en 36 komen te luiden:
Artikel 34
1. Het landelijk onderzoek bestaat uit een door de minister vastgestelde eindtoets, samengesteld op basis van de
eindtermen van de opleiding als bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling. Deze eindtoets wordt afgelegd in de
tweede helft van de derde leerperiode.
2. Over de inhoud van de eindtoets vraagt de minister advies aan een door hem in te stellen Centrale
Examencommissie.
3. Het hoofd van de opleiding kan in bijzondere gevallen toestemming verlenen om onder door hem vast te
stellen voorwaarden op een ander dan het daarvoor landelijk vastgestelde tijdstip de eindtoets af te leggen.
Artikel 35
1. Het hoofd van de opleiding verleent toestemming tot het afleggen van de eindtoets, indien de leereenheden die
betrekking hebben op de leergebieden verpleegkunde, gezondheidskunde, ziekenkunde en omgangskunde, met
voldoende zijn afgesloten en de praktijkleerdoelen uit het Praktijkopleidingsboek zijn behaald.

2. Het hoofd van de opleiding meldt de kandidaat aan voor de eindtoets bij de door de minister aangewezen
instelling die met de organisatie van het landelijk onderzoek is belast.
3. De kandidaat moet voor de eindtoets een bedrag van f 48 in Rijk’s kas storten.
Artikel 36
1. Bij de beoordeling van de eindtoets wordt gebruik gemaakt van de aanduidingen voldoende en onvoldoende.
De beoordelingsnorm wordt vastgesteld door de Centrale Examencommissie.
2. De beoordeling van de eindtoets wordt aan de kandidaat medegedeeld door middel van een bewijs, afgegeven
door de door de minister aangewezen instelling die met de organisatie van het landelijk onderzoek is belast.
Afschrift daarvan wordt gezonden aan het hoofd van de opleiding.
3. De eindtoets kan, indien deze met onvoldoende is beoordeeld, bij de eerstvolgende gelegenheid worden
overgedaan.
4. Indien de kandidaat niet vóór de datum van inlevering bij de inspecteur van de bescheiden bedoeld in artikel
38, vijfde lid, de waardering voldoende heeft behaald voor de eindtoets, wordt de derde leerperiode verlengd. De
duur van deze verlenging wordt bepaald door het hoofd van de opleiding. Indien de kandidaat na deze verlenging
wederom geen voldoende waardering voor de eindtoets heeft behaald wordt hij van het vervolgen van de
opleiding in die instelling uitgesloten.
5. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het hoofd van de opleiding en na overleg met de kandidaat, kan de
derde leerperiode nog één keer worden verlengd. De duur van deze verlenging wordt bepaald door het hoofd van
de opleiding.
G In artikel 38, eerste lid, onder a, wordt ‘tentamens’ vervangen door: eindtoets.
H Artikel 38, vijfde lid, onder b, derde gedachtenstreepjes, komt te luiden:
- het bewijs dat de eindtoets met voldoende is beoordeeld;
I Artikel 39, eerste lid, wordt ‘de tentamenbewijzen’ vervangen door: het bewijs, bedoeld in artikel 36, tweede
lid,.
J In artikel 44 vervalt het woord ‘, tentamens’.
Artikel II
Bijlage 1 bij de Regeling opleiding diploma A-verpleegkundige wordt gewijzigd als volgt:
In onderdeel 9 vervalt ‘, mits behaald voor september 1987.’
Artikel III
De Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige 1986 (Stcrt. 1986, nr. 16) wordt gewijzigd als volgt:
A Artikel 6, eerste lid, onder f, komt te luiden:
f. gedurende de vier weken stage in de voorbereidende periode, genoemd in artikel 14, tweede lid, is ten minste
één praktijkbegeleider per elke tien leerlingen aanwezig; in de leerperioden ten minste één per elke vijfentwintig
leerlingen.
B Artikel 11, komt te luiden:
Artikel 11
l. Tot de opleiding kunnen worden toegelaten diegenen die ten minste de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt bij
de aanvang van de opleiding en in het bezit zijn van een diploma of een bewijs, voorkomende op de als bijlage 1
bij deze regeling gevoegde lijst, dan wel van een diploma of bewijs van een opleiding die, naar het gezamenlijk
oordeel van de directie van de instelling en het hoofd van de opleiding, voor de te volgen opleiding als
gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de opleidingen bedoeld in voornoemde bijlage.
2. De in het eerste lid bedoelde opleidingseisen gelden niet voor degenen die ten minste de leeftijd van 25 jaar
hebben bereikt bij de aanvang van de opleiding.
C Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:
2. Ten hoogste één maand na de aanvang van de opleiding wordt aan de hoofdinspecteur een nominatieve
opgave verstrekt van de toegelaten leerlingen, vergezeld van een opgave van hun geboortedatum en -plaats, de

toelatingsgrond bedoeld in artikel 11, alsmede de datum van aanvang van de opleiding.
D. Artikel 13, vierde lid, vervalt.
E Artikel 19, tweede lid, komt te luiden:
2. Per dag mogen maximaal zeven lesuren worden gegeven. In de voorbereidende periode mogen per lesweek
ten hoogste hoogstens 35 lesuren worden gegeven, met een gemiddelde van 30 lesuren per week. In de
leerperioden mogen per lesweek ten hoogste 30 lesuren worden gegeven.
F Artikel 20, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder b: (Leergebied gezondheidsleer) wordt in het vierde, vijfde, zevende en elfde onderdeel ‘akte MO-A
pedagogiek’ telkens vervangen door MO-B pedagogiek.
2. Onder c: (Leergebied ziektenleer) wordt het gestelde in het vijfde onderdeel vervangen door:
- psychiater of arts-assistentpsychiater;
- voor zover het betreft het onderdeel functionele stoornissen:
- doctorandus psychologie met afstudeerrichting klinische psychologie, of:
- docent verpleegkunde in het bezit van het diploma B-verpleegkundige.
G De artikelen 38 en 39 komen te luiden:
Artikel 38
1. In de tweede helft van de derde leerperiode vindt een landelijk onderzoek plaats in de vorm van een door de
minister vastgestelde eindtoets, samengesteld op basis van de eindtermen van de opleiding bedoeld in bijlage 2
bij deze regeling.
2. Over de inhoud van de eindtoets vraagt de minister advies aan een door hem in te stellen Centrale
Examencommissie.
3. Het hoofd van de opleiding kan in bijzondere gevallen toestemming verlenen om onder door hem te stellen
voorwaarden op een ander dan het daarvoor landelijk vastgestelde tijdstip de eindtoets af te leggen.
Artikel 39
1. Het hoofd van de opleiding meldt de kandidaat aan voor de eindtoets bij de door de minister aangewezen
instelling die met de organisatie van het landelijk onderzoek is belast.
2. Bij de beoordeling van de eindtoets wordt gebruik gemaakt van de aanduidingen voldoende en onvoldoende.
De beoordelingsnorm wordt vastgesteld door de in artikel 38, tweede lid, bedoelde Centrale Examencommissie.
3. De beoordeling van de eindtoets wordt aan de kandidaat medegedeeld door middel van een bewijs, afgegeven
door de door de minister aangewezen instelling die met de organisatie van het landelijk onderzoek is belast.
Afschrift daarvan wordt gezonden aan het hoofd van de opleiding.
4. De eindtoets kan, indien deze met onvoldoende is beoordeeld, bij de eerstvolgende gelegenheid worden
overgedaan.
5. Indiende kandidaat niet vóór de datum van afgeven van de verklaring van toelating tot het eindgesprek
bedoeld in artikel 35, eerste lid, de waardering voldoende heeft behaald voor de eindtoets, wordt de derde
leerperiode verlengd. De duur van deze verlenging wordt bepaald door het hoofd van de opleiding. Indien de
kandidaat na deze verlenging wederom geen voldoende waardering voor de eindtoets heeft behaald wordt hij van
het vervolgen van de opleiding in die instelling uitgesloten. Artikel 36, tweede en derde lid, is van toepassing.
H Artikel 45, onderdeel d, komt te luiden:
d. de eindtoets, bedoeld in artikel 38, met voldoende is beoordeeld.
I In artikel 54 wordt ‘artikel 56’ gewijzigd in: artikel 57.
Artikel IV
Bijlage 1 bij de Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige wordt gewijzigd als volgt:
In onderdeel 9 vervalt ‘, mits behaald voor september 1987.’
Artikel V
De Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige 1986 (Stcrt. 1986, nr. 16) wordt gewijzigd als volgt:

A Artikel 6, eerste lid, onder f, komt te luiden:
f. Gedurende de vier weken stage in de voorbereidende periode, genoemd in artikel 14, tweede lid, is ten minste
één praktijkbegeleider per elke tien leerlingen aanwezig; in de leerperioden ten minste één per elke vijfentwintig
leerlingen.
B Artikel 11, komt te luiden:
Artikel 11
1. Tot de opleiding kunnen worden toegelaten diegenen die ten minste de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt bij
de aanvang van de opleiding en in het bezit zijn van een diploma of een bewijs, voorkomende op de als bijlage 1
bij deze regeling gevoegde lijst, dan wel van een diploma of een bewijs van een opleiding die, naar het
gezamenlijke oordeel van de directie van de instelling en het hoofd van de opleiding, voor de te volgen opleiding
als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de opleidingen, bedoeld in voornoemde bijlage.
2. De in het eerste lid bedoelde opleidingseisen gelden niet voor degenen die ten minste de leeftijd van 25 jaar
hebben bereikt bij de aanvang van de opleiding.
C Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:
2. Ten hoogste één maand na de aanvang van de opleiding wordt aan de hoofdinspecteur een nominatieve
opgave verstrekt van de toegelaten leerlingen, vergezeld van een opgave van hun geboortedatum en -plaats, de
toelatingsgrond, bedoeld in artikel 11, alsmede de datum van aanvang van de opleiding.
D Artikel 13, vierde lid, vervalt.
E Artikel 19, tweede lid, komt te luiden:
2. Per dag mogen maximaal zeven lesuren worden gegeven. In de voorbereidende periode mogen per lesweek
ten hoogste 35 lesuren worden gegeven, met een gemiddelde van 30 lesuren per week. In de leerperioden mogen
per lesweek ten hoogste 30 lesuren worden gegeven.
F Artikel 38 komt te luiden:
Artikel 38
1. In de tweede helft van de derde leerperiode vindt het examen plaats.
2. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:
a. een door de minister vastgestelde eind toets als bedoeld in artikel 4Oa;
b. een scriptie als bedoeld in artikel 41;
c. een mondeling deel, bestaande uit een integratie gesprek en een eindgesprek als bedoeld in de artikelen 42 en
43.
3. De leerling is voor het examen geslaagd indien:
a. de praktijkleerdoelen, zoals geformuleerd in het Praktijkopleidingsboek, zijn behaald;
b. de beoordelingen, bedoeld in artikel 31, derde lid, ten minste voldoende waren;
c. de toetsen, bedoeld in de artikelen 34 onderscheidenlijk 35, met ten minste een zes zijn beoordeeld;
d. de geschiktheidsverklaring, bedoeld in artikel 36, eerste lid, is afgegeven;
e. de toets, bedoeld in artikel 40a, eerste lid, met voldoende is beoordeeld;
f. de scriptie, bedoeld in artikel 41, met ten minste een zes is beoordeeld;
g. het integratie gesprek, bedoeld in artikel 42, met ten minste het cijfer zes is beoordeeld;
h. het eindgesprek, bedoeld in artikel 43, met een voldoende is beoordeeld.
G In artikel 39, tweede lid, wordt, na wijziging van de aanduiding van onderdeel d in e, een nieuw onderdeel d
ingevoegd, luidende: ‘het bewijs bedoeld in artikel40b, derde lid’.
H Na artikel 40 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 40a
1. In de tweede helft van de derde leerperiode vindt een landelijk onderzoek plaats in de vorm van een door de
minister vastgestelde eindtoets, samengesteld op basis van de eindtermen van de opleiding als bedoeld in bijlage
2 bij deze regeling.
2. Over de inhoud van de eindtoets vraagt de minister advies aan een door hem in te stellen Centrale
Examencommissie.
3. Het hoofd van de opleiding kan in bijzondere gevallen toestemming verlenen om onder door hem te stellen

voorwaarden op een ander dan het daarvoor landelijk vastgestelde tijdstip de eindtoets af te leggen.
Artikel 40b
1. Het hoofd van de opleiding meldt de kandidaat aan voor de eindtoets bij de door de minister aangewezen
instelling die met de organisatie van het landelijk onderzoek is belast.
2. Bij de beoordeling van de eindtoets wordt gebruik gemaakt van de aanduidingen voldoende en onvoldoende.
De beoordelingsnorm wordt vastgesteld door de in artikel 40a, tweede lid, bedoelde Centrale Examencommissie.
3. De beoordeling van de eindtoets wordt aan de kandidaat medegedeeld door middel van een bewijs, afgegeven
door de door de minister aangewezen instelling die met de organisatie van het landelijk onderzoek is belast.
Afschrift daarvan wordt gezonden aan het hoofd van de opleiding.
4. De eindtoets kan, indien deze met onvoldoende is beoordeeld, bij de eerstvolgende gelegenheid worden
overgedaan.
5. Indien de kandidaat niet vóór de datum van afgeven van de verklaring van toelating tot het eindgesprek
bedoeld in artikel 36, eerste lid, de waardering voldoende heeft behaald voor de eindtoets, wordt de derde
leerperiode verlengd. De duur van deze verlenging wordt bepaald door het hoofd van de opleiding. Indien de
kandidaat na deze verlenging nog niet voor de eindtoets de waardering voldoende heeft behaald, wordt hij van
het vervolgen van de opleiding in die instelling uitgesloten. Artikel 37, tweede en derde lid, is van toepassing.
Artikel VI
Bijlage 1 bij de Regeling opleiding diploma Z-verpleegkundige wordt gewijzigd als volgt:
In onderdeel 9 vervalt ‘, mits behaald voor september 1987.’
(De artikelen VII en VIII hebben betrekking op de Regeling opleiding diploma ziekenverzorging en zijn derhalve
weggelaten).
Artikel IX
Dit besluit wordt met de bijbehorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking
met ingang van de dag na die van zijn plaatsing.
Rijswijk, 17 maart 1987.
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
D.J.D. Dees

Toelichting
Artikel I
Onderdeel A (Artikel 6, eerste lid, onder ƒ: Ter verduidelijking is toegevoegd, dat de norm ‘één praktijkbegeleider per tien leerlingen’ alleen van toepassing is gedurende de vier weken stage in de voorbereidende periode.
Deze norm geldt dus niet voor de gehele voorbereidende periode.
Onderdeel B (Artikel 11, eerste lid): Op grond van de ter zake aanwezige deskundigheid bij de directies van
instellingen en hoofden van opleidingen, de gesignaleerde toenemende behoefte aan het dragen van eigen
verantwoordelijkheid, alsmede het dereguleringsbeleid van de Rijksoverheid, wordt voorlopig, bij wijze van
experiment, de toelating van leerlingen binnen de in dit artikel genoemde randvoorwaarden overgelaten aan
genoemde directies en hoofden.
De verruiming in de toelatingsvoorwaarden betreft adspirant-leerlingen met ofwel een (Nederlands of
buitenlands) diploma of bewijs dat voor de te volgen opleiding als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan één
van de in bijlage 1 van de opleidingsregeling genoemde diploma’s en bewijzen, ofwel een (Nederlands of
buitenlands) diploma of bewijs dat in vergelijking met de in eerder vermelde bijlage genoemde diploma’s en
bewijzen een lichte deficiëntie vertoont, die naar het gezamenlijk oordeel van directie van de instelling en hoofd

van de ontvangende opleiding echter op een andere wijze wordt gecompenseerd.
(Artikel 11, tweede lid): Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van leeftijd wordt verleend aan diegenen
die tenminste de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Hiervoor behoeft geen ontheffing te worden gevraagd.
Onderdeel C (Artikel 13, tweede lid): Toezending van een uittreksel uit het bevolkingsregister wordt niet meer
noodzakelijk geacht.
Opgave van de vier mogelijke toelatingsgronden bedoeld in dit artikel, te weten:
a. het bezit van een met name te noemen diploma of bewijs, vermeld in bijlage 1 van de opleidingsregeling, of;
b. het bezit van een met name te noemen (Nederlands of buitenlands) diploma of bewijs dat voor de te volgen
opleiding als gelijkwaardig aan één van de onder a bedoelde diploma’s en bewijzen kan worden beschouwd, of;
c het bezit van een met name te noemen (Nederlands of buitenlands) diploma of bewijs, dat een lichte deficiëntie
vertoont in vergelijking met één van de onder a bedoelde diploma’s en bewijzen, maar waarvoor compensatie
bestaat, of;
d. het hebben van een leeftijd van ten minste 25 jaar,
is noodzakelijk voor de ter zake voorgenomen evaluatie.
Onderdeel E (Artikel 14, vijfde lid): Aangezien de organisatie van de voorbereidende periode bij een omvang van
maximaal 30 lesuren per lesweek, met name in de zomerperiode in bepaalde gevallen problemen geeft in
verband met vakanties van docenten en leerlingen, is besloten om een lesweek van maximaal 35 lesuren toe te
staan, met een gemiddelde van 30 lesuren per week.
De eis dat in de voorbereidende periode een lesweek ten hoogste 30 lesuren bedraagt komt hiermee te vervallen.
Voor de leerperioden blijft deze eis evenwel gehandhaafd.
Onderdeel F: (Artikel 34): In de opleidingsregeling is de ontwikkeling van integratie van theorie en praktijk
duidelijk herkenbaar. Het consequent blijven hanteren van deze gedachtengang leidt tot een afsluiting van het
leerproces en toetsing van het eindprodukt door middel van een geïntegreerde eindtoets die de aanstaande
beroepsuitoefening in zijn gehele omvang en samenhang kan bestrijken.
Artikel III
Zie voor de toelichting op de onderdelen A t/m E en G t/m I de toelichting op de overeenkomstige onderdelen
van artikel I.
Onderdeel F (artikel 20, eerste lid, onder b en c): De aangebrachte correcties in de benoembaarheidseisen
corresponderen met de terzake te stellen eisen, zoals deze zijn overeengekomen door de bij de Regeling
opleiding diploma B-verpleegkundige betrokken partijen, alsmede met het besluit terzake van de groep die tot
taak had de werkzaamheden van de werkgroepen, die de inhoud van de onderscheiden opleidingsregelingen
moesten formuleren, te coordineren, de zo genoemde departementale Coördinatiegroep.
Artikel V
(Artikel 31, derde lid): Ter verduidelijking wordt aan deze toelichting toegevoegd, dat voor het eindexamen
alleen het beoordelingsgesprek aan het einde van een leerperiode meeweegt.
Voor de toelichting op de verschillende onderdelen wordt verwezen naar de toelichting bij artikel I.
Artikel VII
Voor de toelichting bij dit artikel zij verwezen naar de toelichting op de overeenkomstige onderdelen van artikel
I.

