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De Ministers van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken;
Gezien de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en
Landbouw van 2/6 December 1929, zoals deze is gewijzigd, houdende regeling van de opleiding van
verplegenden;
Hebben goedgevonden:
met ingang van 1 Januari 1934 in genoemde beschikking de navolgende wijzigingen aan te brengen:
I. In artikel 2 wordt vóór de eerste alinea een “1” geplaatst;
II. In artikel 2, eerste lid, wordt na het bepaalde onder c een nieuwe bepaling ingevoegd, luidende:
d. voor elken nieuwen cursus moet de goedkeuring van den Minister gevraagd worden voor het aantal aan te
nemen leerlingen.
III. Aan artikel 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
2. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan de erkenning door den Minister worden ingetrokken.
IV. In artikel 3, onder A., eerste alinea, wordt in den laatsten zin tusschen “worden” en “aan” toegevoegd
“schriftelijk in tweevoud”.
V. Artikel 7 wordt gelezen als volgt:
Districten
Voor het afnemen van de examens voor het verkrijgen van het diploma wordt het land in de volgende
districten verdeeld:
1. de provincie Noordholland, met uitzondering van de gemeente Amsterdam;
2. de gemeente Amsterdam;
3. de provincie Zuidholland, met uitzondering van de gemeenten ’s Gravenhage, Delft, Rotterdam,
Vlaardingen, Schiedam,
4. de gemeenten ’s Gravenhage en Delft;
5. de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam,
6. de provincie Utrecht;
7. de provincie Overijssel;
8. de provincies Groningen, Friesland en Drenthe;
9. de provincies Gelderland en Limburg;
10. de provincies Noordbrabant en Zeeland.
VI. In artikel 8, derde alinea, wordt tusschen den eersten en den tweeden zin toegevoegd: De geneeskundige
inspecteur van de Volksgezondheid, in overleg met wien de datum der vergadering wordt vastgesteld, heeft het
recht deze vergadering bij te wonen.
VII. In artikel 8, derde alinea, wordt in plaats van “De voorzitter van de districtscommissie zendt het verslag
aan den hoofdinspecteur. Deze belegt” gelezen: “De voorzitter van de districtscommissie zendt het verslag aan
den geneeskundig hoofdinspecteur een aan den betreffende geneeskundig inspecteur. De geneeskundig

inspecteur belegt”.
VIII. In artikel 9 wordt na de derde alinea een nieuwe alinea ingevoegd, luidende:
De voorzitter van de districtscommissie stelt zoo mogelijk niet later dan 14 dagen te voren den betreffende
geneeskundig inspecteur in kennis met dag en uur van het examen.
IX. In artikel 109 wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende:
De geneeskundig hoofdinspecteur en de betreffende geneeskundig inspecteur hebben het recht het examen bij
te wonen.
X. In artikel 11 vervalt de punt achter de eerste alinea en wordt daaraan toegevoegd “en aan den betreffende
geneeskundig inspecteur”.
XI. In artikel 14 wordt de tweede alinea vervangen door:
Er wordt niet meer dan tweemaal per jaar examen afgenomen. Tusschen de examens moet een tijdsruimte
liggen van ten minste ongeveer een half jaar.
XII. In artikel 14, derde alinea, wordt de zinsnede “De examens duren in den regel niet langer dan één uur”
vervangen door “De examens duren ten minste één uur”.
XIII. In artikel 15, eerste alinea, wordt de schaal 0-5 vervangen door de navolgende:
10. uitmuntend;
5. even voldoende;
9. zeer goed;
4. onvoldoende;
8. goed;
3. zeer onvoldoende;
7. ruim voldoende;
2. slechts;
6. voldoende;
1. zeer slecht.
XIV. In artikel 15 wordt de derde alinea gelezen als volgt: Het gemiddelde der vijf cijfers bepaalt het
eindcijfer, dat, om te slagen, niet lager mag zijn dan 6, terwijl geen der afzonderlijke cijfers lager mag zijn dan 4.
XV. In artikel 15, vierde alinea, wordt in plaats van “de(n) Regeeringsdeskundige(n)” gelezen “den
Regeeringsdeskundige”.
XVI. In artikel 16, eerste alinea, wordt in plaats van “de(n) Regeeringsdeskundige(n)” gelezen “den
Regeeringsdeskundige”.
XVII. In artikel 16, tweede alinea, wordt tusschen “ziekenhuiscommissie” en “gezonden” ingevoegd “via den
voorzitter van de districtscommissie”.
XVIII. In artikel 16, derde alinea, wordt tusschen “ziekenhuiscommissie” en “gezonden” ingevoegd “via den
voorzitter van de districtscommissie”.
’s-Gravenhage, 2/16 November 1933.
De Minister van Sociale Zaken,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
A.L. Scholtens

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
J.A. de Wilde

