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2 december 1960 / Nr. 16854 / Directie Volksgezondheid / Afdeling Beroepsuitoefening en Curatieve Zorg
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
Besluit:
In de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en Landbouw
van 2/6 December 1929 (Stcrt. 1929, 246) tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 2 Mei 1921 (Stb. 702) tot
wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging1, worden de volgende wijzingen aangebracht:
A
Artikel 19, onder b, wordt gelezen als volst:
b. De opleiding wordt gegeven door artsen en zo mogelijk door personen, in het bezit van het diploma B.
B
Aan artikel 20, onder A, worden na punt h de volgende woorden toegevoegd:
i. natuur- en scheikunde (voor zover nodig voor het volgen der cursussen).
Artikel 20, onder B, wordt gelezen als volgt:
De praktische opleiding wordt gegeven in dier voege, dat iedere leerling aan het einde van zijn leertijd zoveel
mogelijk patiënten met allerlei vormen van psychische en nerveuze stoornissen heeft verpleegd, persoonlijk 30
van de in het praktijk- en rapportenboekje onder I genoemde en ten minste nog 20 van de aldaar onder II
genoemde handgrepen, na voldoende oefening ten overstaan van het hoofd der afdeling, verricht heeft en
praktisch eenvoudige ziekenkost bereid heeft.
Aan hen, die in het bezit van het dipoma A zijn, wordt vrijstelling verleend van het examen in de algemene
ziekenverpleging en van de verrichting van de 20 handgrepen, vermeld onder II in het praktijk- en
rapportenboekje.
C
Artikel 28, onder 1 en 2, wordt gelezen als volgt:
1. een uittreksel uit het register van geboorten of een bewijs van opneming in het bevolkingsregister, waaruit
blijkt, dat de kandidaat op de datum, waarop hij examen zal afleggen, de 21-jarige leeftijd zal hebben bereikt;
2. een verklaring van de directie of van de directies van de inrichting of inrichtingen, waarin de kandidaat zijn
opleiding heeft genoten, uit welke verklaring moet blijken, dat de kandidaat op de datum van het examen ten
minste 3 jaar in de verpleging werkzaam is geweest in inrichtingen, als bedoeld in artikel 18, onder A, en een
volledige opleiding heeft gevolgd.
Zij, die in een inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder B, opgeleid zijn, leggen vóór hun theoretisch examen
een verklaring van de directie over, waaruit blijkt, dat zij op de datum van het examen 3 jaar in de verpleging
werkzaam zijn geweest. Vóór hun praktisch examen leggen zij een bewijs over, dat zij het theoretisch examen
met gunstig gevolg hebben afgelegd (model III), alsmede een verklaring, dat zij nog een jaar werkzaam zijn
geweest in een inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A.
Voor hen, die een gedeeltelijke opleiding genoten hebben in een inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder C en
D, geldt eveneens de datum van het examen. De opleidingstijd, doorgebracht in deze inrichting, wordt berekend
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 21 en 23.
Zij, die in het bezit zijn van een diploma A of van een getuigschrift van vroedvrouw, leggen een verklaring over,
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waaruit blijkt, dat zij 1 ½ jaar, onderscheidenlijk 2 jaar, in een inrichting, als bedoeld in artikel 18, onder A, in de
verpleging werkzaam zijn geweest.
D
Het eerste lid van artikel 29 wordt gelezen als volgt:
Er wordt niet meer dan tweemaal per jaar examen afgenomen.
Tussen de examens moet een tijdsruimte liggen van ongeveer een halfjaar. De duur van het examen bedraagt 2
uren. Het examen wordt gesplitst in een mondeling theoretisch en een praktisch gedeelte. De duur van het
mondeling theoretisch gedeelte bedraagt één uur. Een half uur van het praktisch examen wordt besteed aan het
opstellen van een rapport over een patiënt, die hiervoor door de directie ter beschikking gesteld wordt.
E
Artikel 30 wordt gelezen als volgt:
Bij de beoordeling van de kennis van de kandidaat wordt gebruik gemaakt van de volgende cijfers en de daaraan
toegekende betekenis:
10 = uitmuntend
5 = bijna voldoende
9 = zeer goed
4 = onvoldoende
8 = goed
3 = zeer onvoldoende
7 = ruim voldoende
2 = slecht
6 = voldoende
1 = zeer slecht
Voor elk van de vier in artikel 29, onder A, genoemde groepen wordt een cijfer vastgesteld; de vijfde groep
wordt gevormd door het gemiddelde van het cijfer, behaald op het praktisch examen, het cijfer, behaald voor het
rapport, bedoeld in artikel 29, en het cijfer, toegekend door de directie voor geschiktheid voor de verpleging. Het
gemiddelde van deze vijf cijfers bepaalt het eindcijfer.
Een kandidaat is afgewezen:
a. indien het eindcijfer lager is dan 6;
b. indien één van de vijf cijfers lager is dan 4, ongeacht het eindcijfer;
c. indien meer dan één van de afzonderlijke cijfers lager is dan 6, ongeacht het eindcijfer.
Afwijzing geschiedt voor een jaar of voor een halfjaar.
Afwijzing voor een jaar vindt plaats:
a. indien meer dan twee van de afzonderlijke cijfers lager is dan 6, ongeacht het eindcijfer;
b. indien zowel één van de vier cijfers voor de groepen, genoemd in artikel 29, onder A, als het gemiddeld cijfer
van de vijfde groep lager zijn dan 6.
In de overige gevallen geschiedt de afwijzing voor een halfjaar.
Bij verschil van mening omtrent het verlenen van het diploma tussen de regeringsdeskundige(n) en de overige
deskundigen, bedoeld in artikel 4 der wet, wordt de beslissing aan eerstgenoemde(n) overgelaten.
Artikel II
Het bepaalde in artikel I treedt in werking met ingang van 1 januari 1961.
’s-Gravenhage, 2 december 1960.
De minister voornoemd,
Van Rooy

