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28 december 1973 / Nr. 41006, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Medische
Beroepen en Opleidingen
Regeling opleiding diploma A ziekenverpleging
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op de artikelen 3 en 4 van de wet van 2 mei 1921 (Stb. 702)* tot wettelijke bescherming van het diploma
voor ziekenverpleging,
Besluit:
§ 1. Algemene bepaling
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;
b. hoofdinspecteur: de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid;
c. inspecteur: de geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid;
d. gecommitteerde: de ingevolge artikel 4 van de wet aangewezen deskundige.
§ 2. Voorwaarden voor erkenning van inrichtingen voor opleiding 'Artikel 2
1. De minister kan gelet op bouw, inrichting en outillage, als inrichting voor opleiding erkennen:
I. ten behoeve van de volledige opleiding: algemene ziekenhuizen met 100 of meer bedden en ten minste 28000
verpleegdagen per kalenderjaar;
II. ten behoeve van de opleiding, afgesloten door het overgangsexamen, bedoeld in artikel 13, eerste lid:
kinderziekenhuizen met 80 of meer bedden en ten minste 24000 verpleegdagen per kalenderjaar, mits aan deze
inrichtingen geen opleiding tot het diploma voor ziekenverzorging is verbonden.
2. De inrichtingen, bedoeld in het eerste lid, mogen geen winst beogen en moeten rechtspersoonlijkheid bezitten
dan wel onder beheer staan van een rechtspersoon.
3. Aan de erkenning zijn de volgende voorschriften verbonden:
a. In de inrichting wordt voor een geregelde theoretische en praktische opleiding der leerling-verpleegkundigen,
overeenkomstig het in de artikelen 3-14 bepaalde zorggedragen door of vanwege een in overleg met de
betrokken inspecteur, voor de opleiding verantwoordelijk gesteld persoon.
b. De dagelijkse leiding berust bij een hoofd van de opleiding.
Deze functionaris is een verpleegkundige die in het bezit dient te zijn van een diploma van een der opleidingen
van docenten in de verpleegkunde, een diploma van een der hogere scholen voor verplegenden of de M.O.-akte
pedagogiek.
c. De opleiding wordt gegeven door:
le. verpleegkundigen in het bezit van een diploma van een der opleidingen van docenten in de verpleegkunde,
een diploma van een der hogere scholen voor verplegenden of de M.O.-akten pedagogiek;
2e. verpleegkundigen die de opleidingen genoemd onder le volgen;
3e. verpleegkundigen die deskundig zijn op het gebied van de verpleging van bepaalde categorieën van
patiënten;
4e. artsen, waaronder ten minste een internist, een chirurg, een gynaecoloog en een kinderarts, werkende in een

ziekenhuis, dan wel artsen in opleiding voor specialist;
5e. andere deskundigen.
d. Aan de inrichting is een voldoend aantal docenten-verpleegkundigen verbonden, ter beoordeling van de
hoofdinspecteur. Van de aanstelling en het ontslag van deze docenten wordt kennisgegeven aan de betrokken
inspecteur.
e. De leerling-verpleegkundigen worden jaarlijks aan een geneeskundig onderzoek onderworpen en voorts aan
een door de hoofdinspecteur omschreven periodiek onderzoek naar tuberculose.
f. Alle andere personen die enige bezigheid op de verplegingsafdelingen verrichten, worden jaarlijks aan een
door de hoofdinspecteur omschreven periodiek onderzoek naar tuberculose onderworpen.
4. Van het gestelde in het derde lid, onder punt b, tweede volzin, kan door de hoofdinspecteur ontheffing worden
verleend.
5. Van het gestelde in het derde lid, onder punt c, le en 2e, kan door de hoofdinspecteur tijdelijk ontheffing
worden verleend.
6. De minister kan, indien de inrichting niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste en tweede lid
of de aan de erkenning verbonden voorschriften niet heeft nageleefd, de erkenning intrekken.
Opleiding
Artikel 3
1. In de inrichtingen, erkend overeenkomstig artikel 2, eerste lid, onder I en II, kunnen leerlingen worden
toegelaten, die
I. de leeftijd van 17 jaar en 7 maanden hebben bereikt bij de aanvang van de opleiding;
II. een voor de uitoefening van het beroep, goede gezondheid genieten en blijkens een verklaring, afgegeven op
grond van een door de hoofdinspecteur omschreven onderzoek, niet lijdende zijn aan tuberculose van de
ademhalingsorganen;
III. in het bezit zijn van een diploma van een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, vierjarige
cursus, dan wel van een opleiding voorkomende op de als bijlage van deze beschikking vastgestelde lijst.
2. Als leerling kunnen voorts worden toegelaten degenen die in het bezit zijn van het diploma ziekenverzorging,
onder voorwaarde dat de leerling vóór de overgang tot de tweede leerperiode voldoet aan de eis genoemd in het
eerste lid, onder III.
3. De hoofdinspecteur kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid, onder III, gestelde eisen, in bijzondere
gevallen, indien naar zijn oordeel een andere voor het volgen van de opleiding geschikte opleiding is gevolgd.
Artikel 4
1. Ten minste eenmaal per jaar vangt een opleiding aan. Het aanvangstijdstip is als regel 1 september, 1
december, 1 maart en 1 juni. Wanneer de opleiding op een andere datum aanvangt, wordt, ter vaststelling van de
opleidingsduur, de opleiding geacht te zijn aangevangen op de eerstvolgende van de in de tweede volzin
aangegeven data.
2. Ten minste een maand voor de aanvang van de opleiding wordt de goedkeuring van de hoofdinspecteur gevraagd voor het aantal aan te nemen leerlingen. Bij deze aanvrage dient opgave gedaan te worden van:
a. het aantal leerlingen dat reeds in opleiding is;
b. het aantal verpleegkundigen in de inrichting in het bezit van het diploma A;
c. het aantal overige personen in de inrichting werkzaam bij de verpleging.
3. Binnen een maand na de aanvang der opleiding wordt aan de betrokken inspecteur een nominatieve opgave
der nieuwe leerlingen verstrekt, onder overlegging van uittreksels uit het bevolkingsregister en bewijzen van het
genoten onderwijs.

4. Eenmaal per jaar, in de maand oktober, worden de volledige lesroosters met lessentabellen toegezonden aan
de betrokken inspecteur.
5. Zodra datum, uur en plaats van de. overgangsexamens zijn vastgesteld wordt hiervan aan de betrokken inspecteur mededeling gedaan.
Artikel 5
1. De opleiding in inrichtingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder I, duurt in totaal 3 jaar en 6 maanden en
wordt verdeeld in drie leerperioden van respectievelijk 12, 12 en 18 maanden.
2. In een inrichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder II, wordt de lesstof van de eerste leerperiode verdeeld
over twee jaar, waarna het overige deel van de opleiding plaats dient te vinden in een inrichting, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, onder I.
3. De leerling, die in het bezit is van de bevoegdheid als vroedvrouw, of van het diploma B voor
ziekenverpleging is vrijgesteld van het volgen van de eerste leerperiode. Bovendien kan, ter beoordeling van de
voor de opleiding verantwoordelijk gestelde persoon, het overige deel van de opleiding, nadat ten minste zes
maanden van de tweede leerperiode zijn doorgelopen, nog met ten hoogste een half jaar worden bekort.
4. De minister kan de duur van de opleiding met ten hoogste twee en een half jaar bekorten op grond van buiten
Nederland verkregen diploma's voor ziekenverpleging, die hiertoe door hem in het algemeen of voor een
bijzonder geval zijn aangewezen.
5. De hoofdinspecteur kan voor een gedeeltelijk buiten Nederland gevolgde opleiding, waarvan het diploma voor
ziekenverpleging met het Nederlands diploma A ziekenverpleging is gelijkgesteld, een door hem te bepalen
verkorting van opleidingstijd toestaan.
Artikel 6
1. Het bestuur van de inrichting kan de opleiding doen plaatsvinden in samenwerking met een school. Hiervoor
is de goedkeuring van de minister vereist van de statuten van de school, alsmede van de overeenkomst tussen de
inrichting en de school.
2. In het belang van de opleiding kan een bepaald onderdeel hiervan in een andere inrichting plaatsvinden. Hiervoor is de goedkeuring van de hoofdinspecteur vereist die aan deze goedkeuring voorwaarden kan verbinden. De
opleiding wordt alsdan geacht in dezelfde inrichting te zijn voortgezet.
3. De opleiding moet worden volbracht in ten hoogste twee erkende inrichtingen. Voor diegenen die op grond
van artikel 5, derde, vierde of vijfde lid, ontheffing hebben verkregen moet de opleiding voor het diploma A tot
één erkende inrichting beperkt blijven.
4. De opleiding mag niet langer dan honderd dagen in totaal worden onderbroken. Van elke onderbreking moet
door de voor de opleiding verantwoordelijk gestelde persoon aantekening gehouden worden in het praktijk- en
rapportenboekje, bedoeld in artikel 10, eerste lid.
Leerlingen die de bevoegdheid als vroedvrouw bezitten of in het bezit zijn van het diploma B voor ziekenverpleging mogen de opleiding niet langer dan zeventig dagen in totaal onderbreken. Voor leerlingen die op grond van
een buitenlands diploma bekorting van de opleidingsduur krijgen, wordt de maximaal toelaatbare
onderbrekingstijd in overeenstemming met de door de minister bepaalde opleidingsduur door de hoofdinspecteur
geregeld.
5. In bijzondere gevallen kan de hoofdinspecteur ontheffing verlenen van het bepaalde in het derde en vierde lid.
Van deze ontheffing wordt aantekening in het praktijk- en rapportenboekje gehouden.
De inhoud van de opleiding
Artikel 7

1. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
2. De opleiding vangt aan met een preklinische periode van twee tot drie maanden, waarna het hoofd van de opleiding beoordeelt of de leerling voldoende geschiktheid bezit om de opleiding aldaar te vervolgen.
Artikel 8
1. Het in artike1 7, eerste lid, genoemde theoretisch gedeelte omvat ten minste 850 lessen van 50 minuten,
waarin ten minste de volgende vakken worden gedoceerd:
- psychologie, sociologie
- natuur- en scheikunde
- anatomie en fysiologie
- algemeen vormende vakken
- verpleegkunde, beroepsethiek
- geschiedenis van de verpleging
- maatschappelijke gezondheidszorg
- hygiëne,
- e.h.b.o., verbandleer
- voedingsleer, zorg voor de voeding en dieetleer
- algemene ziekteleer
- interne geneeskunde
- chirurgie
- kindergeneeskunde
- menselijke voortplanting
- psychopathologie, psychiatrie
- overige specialismen.
2. De hoofdinspecteur kan van het in het eerste lid genoemde minimum aantal uren tijdelijk ontheffing verlenen.
Artikel 9
1. Het in artikel 7, eerste lid, genoemde praktisch gedeelte omvat de verpleging van patiënten op de volgende
afdelingen gedurende ten minste het daarachter genoemde aantal weken:
interne afdeling
24 weken
chirurgische afdeling
24 weken
kinderafdeling
12weken
verloskundige afdeling
16 weken
2. De praktische opleiding op de afdelingen vangt aan wanneer een belangrijk deel van de daarop betrekking
hebbende theorie is behandeld, dan wel tijdens deze periode wordt, behandeld.
Op grond van de bevoegdheid als vroedvrouw is de leerling vrijgesteld van het praktisch werk op de
verloskundige afdeling.
3. De praktische opleiding op de afdelingen dient te geschieden onder begeleiding van een verpleegkundige.
Artikel 10
1. Tijdens het praktisch gedeelte van de opleiding wordt door de leerling gebruik gemaakt van het praktijk- en
rapportenboekje, zoals gepubliceerd in Stcrt. 1966, nr. 200.
2. In het praktijk- en rapportenboekje dient door of vanwege de voor de opleiding verantwoordelijk gestelde
persoon aantekening gehouden te worden van:

a. de beoordeling van de praktische werkzaamheden, aan het einde van iedere leerperiode. Bij de beoordeling
wordt gebruik gemaakt van de aanduidingen goed, voldoende en onvoldoende.
b. de verpleging van patiënten waarbij een variatie van ten minste 35 ziekten, aandoeningen of operaties
voorkomt;
c. het bijwonen van ten minste 6 operaties, waaronder 2 buikoperaties en 10 bevallingen. Bij een bevalling
mogen twee leerlingen aanwezig zijn;
d. ten minste 190 verrichte handelingen, waarvan:
1e. ten minste 120 handelingen die in het praktijk- en rapporten boekje niet met een ● zijn aangegeven, waarvan
er ten hoogste 25 in het leslokaal mogen worden verricht;
2e. ten minste 20 handelingen die in het praktijk- en rapportenboekje met een ● zijn aangegeven, waarvan er ten
hoogste 10 in het leslokaal mogen worden verricht;
3e. 25 handelingen verplicht voor de kinderafdeling;
4e. 25 handelingen verplicht voor de verloskundige afdeling.
e. ten minste 15 bijgewoonde klinische lessen;
f. verpleegkundige verslagen over ten minste 3 patiënten, die ieder een verschillend ziektebeeld vertonen.
Artikel 11
De hoofdinspecteur kan aan de inrichting ontheffing verlenen van:
a. de duur van de praktische werkzaamheden op de verloskundige afdeling, genoemd in artikel 9, eerste lid, met
dien verstande dat de leerling ten minste 12 weken op deze afdeling werkzaam moet zijn;
b. het aantal bij te wonen bevallingen, genoemd in artikel 10, tweede lid, onder c, met dien verstande dat ten
minste 6 bevallingen moeten worden bijgewoond.
Overgangsexamens
Artikel 12
1. Aan het einde van de eerste en tweede leerperiode wordt door de inrichting een overgangsexamen afgenomen.
2. Ten einde tot de overgangsexamens te worden toegelaten, dienen de praktische werkzaamheden van de
leerling met ten minste voldoende te zijn gewaardeerd, hetgeen moet blijken uit het praktijk- en rapportenboekje.
3.Indien de leerling is toegelaten tot de opleiding overeenkomstig het gestelde in artikel 3, tweede lid, moet vóór
het overgangsexamen tot de tweede leerperiode van de in artikel 2, eerste lid, onder I, genoemde inrichtingen een
bewijsstuk aan de betrokken inspecteur worden overgelegd, waaruit blijkt dat voldaan is aan de eis genoemd in
artikel 3, eerste lid, onder III.
4. Van de resultaten van de examens en van de beoordeling van de praktijk wordt aan de betrokken inspecteur
kennis gegeven.
Artikel 13
1. Het overgangsexamen tot de tweede leerperiode omvat in ieder geval:
a. verpleegkunde
b. anatomie en fysiologie
c. inleiding algemene ziekteleer.
2. Het overgangsexamen tot de derde leerperiode omvat in ieder geval:
- verpleegkunde
- anatomie en fysiologie
- interne geneeskunde

- chirurgie.
Artikel 14
1. Bij de beoordeling van de kennis van de leerling wordt gebruik gemaakt van de aanduidingen goed, voldoende
en onvoldoende.
2. De leerling wordt toegelaten tot de volgende leerperiode indien hij:
a. voor elk van de vakken genoemd in artikel 13, eerste respectievelijk tweede lid, ten minste de beoordeling
voldoende heeft behaald, dan wel
b. voor een van de vakken, genoemd in artikel 13, eerste respectievelijk tweede lid, de beoordeling onvoldoende
heeft behaald, mits hij de beoordeling goed heeft behaald voor een van de andere door hem afgelegde vakken.
Het vak verpleegkunde dient altijd met ten minste voldoende beoordeeld te zijn.
§ 3. Regeling der eindexamens
Artikel 15
1. De regeling van de examens geschiedt in overleg met de betrokken inspecteur.
2 Het examen bestaat uit:
a. een schriftelijk deel dat in de vorm van tentamens landelijk wordt afgenomen:
b een mondeling deel dat per opleidingsinrichting wordt afgenomen in de vorm van een eindgesprek.
Het landelijk onderzoek
Artikel 16
1. De leerling die een tentamen wenst af te leggen, richt daartoe een verzoek tot het hoofd van de opleiding,
waarbij hij het praktijk- en rapporten boekje dient over te leggen.
2. Het hoofd van de opleiding verleent toestemming om een tentamen af te leggen wanneer de voorgeschreven
praktijkperiode op de betreffende afdeling doorlopen en de beoordeling ten minste voldoende is.
3. Het hoofd van de opleiding meldt op een hiertoe vastgesteld tijdstip de kandidaat aan voor het tentamen
waaraan hij mag deelnemen bij de door de minister aangewezen instelling die met de organisatie van het
landelijk onderzoek is belast. Gelijktijdig wordt door het hoofd van de opleiding een nominatieve opgave van de
deelnemende kandidaten aan de betrokken inspecteur gezonden.
4. De kandidaat moet voor elk tentamen f 10 voldoen voor de kosten van het tentamen.
Artikel 17
1. Het landelijk onderzoek bestaat uit vijf tentamens die in de laatste 8 maanden van de derde leerperiode worden
afgelegd in de vakken:
a. anatomie en fysiologie;
b. interne geneeskunde en de daarmee verband houdende verpleegkunde;
c. chirurgie en de daarmee verband houdende verpleegkunde;
d. menselijke voortplanting en de daarmee verband houdende verpleegkunde;
e. kindergeneeskunde en de daarmee verband houdende verpleegkunde.
2. De inhoud van deze tentamens wordt vastgesteld door een door de minister aangewezen Centrale
Examencommissie.
3. De leerling die in het bezit is van de bevoegdheid als vroedvrouw, is vrijgesteld van het tentamen menselijke

voortplanting.
Artikel 15
1 Bij de beoordeling van de kennis van de kandidaat wordt gebruikgemaakt van de aanduidingen goed,
voldoende of onvoldoende. De beoordelingsnorm wordt voor elk tentamen afzonderlijk vastgesteld door de in
artikel 17, tweede lid, genoemde Centrale Examencommissie.
2. De beoordeling van het tentamen wordt aan de kandidaat medegedeeld door middel van een tentamenbewijs
volgens een door de hoofdinspecteur vastgesteld model. Dit tentamenbewijs heeft een geldigheidsduur van 18
maanden. De uitslag van het tentamen wordt medegedeeld aan het hoofd van de opleiding.
3. Een tentamen kan, indien het als onvoldoende is beoordeeld, bij de eerst volgende gelegenheid worden
overgedaan.
Het eindgesprek
Artikel 19
1. Om tot het eindgesprek te kunnen worden toegelaten moet voor alle in artikel 17, eerste lid, genoemde
tentamens ten minste de beoordeling voldoende zijn behaald. Tevens dient de eindbeoordeling van de praktische
werkzaamheden ten minste als voldoende beoordeeld te zijn.
2. De kandidaat moet voor het eindgesprek een bedrag van f 25 hebben voldaan voor de kosten van het examen
en van het eventueel uit te reiken onderscheidingsteken of van f 20 indien de kandidaat in het bezit is van een
diploma B voor ziekenverpleging en van een hierbij behorend onderscheidingsteken.
3. Een kandidaat die reeds heeft deelgenomen aan een eindgesprek en daarbij werd afgewezen, is voor het eerst
volgende eindgesprek geen betaling verschuldigd. Voor elk daarna volgend eindgesprek bedragen de kosten f 20.
4. Het hoofd van de opleiding zendt ten minste een maand vóór de datum van het eindgesprek aan de betrokken
inspecteur:
a. een nominatieve opgave van de kandidaten die zullen deelnemen;
b. de bescheiden van de kandidaten:
- het praktijk- en rapportenboekje
- de tentamenbewijzen
- eventueel het diploma B voor ziekenverpleging of het diploma als vroedvrouw;
c. een opgave van de deskundigen, verbonden aan de inrichting, die zitting zullen nemen in de examencommissie
als bedoeld in artikel 20, eerste lid, met vermelding van de docent die als secretaris zal optreden;
d. een rooster met de samenstelling van de gesprekscommissies, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, met
vermelding van namen van kandidaten en tijdsindeling.
5. Wanneer de betrokken inspecteur constateert, dat een kandidaat niet voldoet aan de eisen, voor de toelating tot
het eindgesprek gesteld, kan hij de toelating tot dit eindgesprek weigeren. Hij geeft daarvan kennis aan de voor
de opleiding verantwoordelijk gestelde persoon.
Artikel 20
1. Het mondeling deel van het examen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een examencommissie,
bestaande uit het hoofd van de opleiding die tevens als voorzitter optreedt en twee leden, die als docent aan de
opleiding verbonden zijn. Een van hen dient als secretaris op te treden. die zorgdraagt dat bij het eindgesprek de
praktijk- en rapportenboekjes, de verpleegkundige verslagen en de tentamenbewijzen van de kandidaten
aanwezig zijn.
De examencommissie neemt ten aanzien van de organisatie de aanwijzingen van de betrokken inspecteur in acht.

2. De inspecteur wijst voor ieder examen per opleidingsinrichting een gecommitteerde aan die gedurende het
examen aanwezig zal zijn en die zijn functie vervult volgens een door de minister vastgestelde instructie.
De gecommitteerden mogen niet verbonden zijn aan de inrichting waar het eindgesprek plaatsvindt.
Artikel 21
1. Per kandidaat vindt het eindgesprek plaats met een gesprekscommissie die samengesteld is uit een docentverpleegkundige, die het gesprek leidt, en voorts uit ten minste twee deskundigen op het gebied van het
onderwerp van gesprek. Een van deze deskundigen dient een verpleegkundige te zijn.
2. Dit gesprek vindt plaats uitgaande van hetzij een van de verpleegkundige verslagen, dat door de docentverpleegkundige in overleg met de kandidaat kan worden uitgekozen, hetzij een voor te leggen casus.
3. Tijdens het gesprek wordt getoetst of de kandidaat in staat is met voldoende kennis en inzicht verpleegkundige
zorg verlenen.
4. De duur van dit examenonderdeel is 30 minuten.
Artikel 22
1. Bij de beoordeling van het eindgesprek wordt gebruikgemaakt van de aanduidingen goed, voldoende of
onvoldoende.
2. Een kandidaat is geslaagd voor het eindgesprek wanneer de beoordeling ten minste voldoende is.
3. Bij de beoordeling onvoldoende van het eindgesprek bepaalt de gesprekscommissie, genoemd in artikel 21,
eerste lid, in overeenstemming met de gecommitteerde, de duur van de afwijzing, die ten minste drie maanden
bedraagt.
Artikel 21
1. Het diploma dat wordt uitgereikt als alle examenonderdelen met gunstig gevolg zijn afgelegd, wordt
ondertekend door de leden van de examencommissie genoemd in artikel 20, eerste lid, en de gecommitteerde,
alsmede door de geslaagde kandidaat, nadat deze de belofte tot geheimhouding heeft afgelegd. Op het diploma
wordt het nummer ingevuld, voorkomende op het tevens uit te reiken onderscheidingsteken.
2. Indien de geslaagde kandidaat een diploma B heeft, wordt het ingevulde en ondertekende diploma A niet van
een nummer voorzien. Het diploma en een onderscheidingsteken worden niet uitgereikt. De diploma's A en B en
het onderscheidingsteken B worden door de secretaris van de examencommissie, genoemd in artikel 20, eerste
lid, via de inspecteur aan de hoofdinspecteur gezonden. Deze geeft het diploma A een nummer en doet het
onderscheidingsteken A/B uitreiken.
3. Het hoofd van de opleiding draagt zorg dat een opgave gereed ligt in machineschrift overeenkomstig een door
de hoofdinspecteur vastgesteld model, waarop de resultaten van de examenonderdelen worden vermeld. Deze
resultaten dienen te worden bekrachtigd voor iedere kandidaat afzonderlijk door de handtekening van de
voorzitter van de voorzitter van de examencommissie, genoemd in artikel 20, eerste lid.
4. Na afloop van het eindgesprek zendt de secretaris van de examencommissie deze opgave aan de betrokken
inspecteur.
5. De inspecteur zendt deze opgave aan de hoofdinspecteur, die er zorg voor draagt, dat de namen van de
geslaagde kandidaten in het register, bedoeld in Koninklijk besluit van 1 februari 1924 (Stcrt. 65) worden
ingeschreven.
Artikel 24
1. De voor de opleiding verantwoordelijk gestelde persoon is verplicht kandidaten die bij het eindgesprek zijn

afgewezen, zo spoedig mogelijk na afloop van de termijn van afwijzing in de gelegenheid te stellen opnieuw aan
een eindgesprek deel te nemen.
2. De leerling kan slechts aan dit eindgesprek deelnemen indien de opleiding zowel theoretisch als praktisch is
voortgezet, met inachtneming van artikel 6, derde lid.
Artikel 25
1.De hoofdinspecteur en de inspecteur of een daartoe aangewezen ambtenaar van het Staatstoezicht hebben het
recht de lessen, overgangsexamens, tentamens en eindexamens bij te wonen.
2. Met de opleiding belaste personen zijn verplicht aan de hoofdinspecteur en de inspecteur of een daartoe
aangewezen ambtenaar van het Staatstoezicht alle gewenste inlichtingen te verstrekken.
Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 26
1. Ten aanzien van leerlingen wier opleiding een aanvang heeft genomen voor 1 januari 1974 blijft het besluit
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 september 1966 (Stcrt. 200) houdende
regeling opleiding verplegenden diploma A van toepassing, met dien verstande dat na 1 september 1975 geen
examens meer ingevolge bovengenoemd besluit kunnen worden afgelegd en dat de voor de opleiding
verantwoordelijk gestelde persoon bepaalt of gedurende de periode van 1 mei 1974 tot 1 september 1975 de
examens ingevolge de oude dan wel de nieuwe regeling worden afgenomen.
2. De hoofdinspecteur kan in bijzondere gevallen toestemming verlenen na 1 september 1975 ingevolge de oude
regeling examen af te leggen.
3. Leerlingen wier opleiding een aanvang heeft genomen voor 1 januari 1974 kunnen in afwijking van artikel 8,
twaalfde lid, van het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 september
1966 (Stcrt. 200) volstaan met het bijhouden van 3 verpleegkundige verslagen.
Artikel 27
Ten aanzien van degenen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit als docent-verpleegkundige
werkzaam zijn en die niet in het bezit zijn van een diploma van een der opleidingen van docenten in de
verpleegkunde, een diploma van een der hogere scholen voor verplegenden of de M.O.-akte pedagogiek, blijft
het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 september 1966 (Stcrt. 200)
van toepassing.
Artikel 28
Het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 september 1966 (Stcrt. 200)
wordt ingetrokken.
Artikel 29
1. Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling opleiding diploma A ziekenverpleging.
2. Het treedt in werking met ingang van de dag na die der dagtekening van de Staatscourant, waarin het met de
daarbij behorende toelichting wordt geplaatst.
Leidschendam. 28 december 1973.

De Staatssecretaris voornoemd,
J.P.M. Hendriks.
* Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juni 1925 (Stb. 308).

