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7 Juli 1982, nr. 134853/Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid/Directie Gezondheidszorg Beroepen en
Opleidingen/Afd. Medische en verpleegkundige beroepen en opleidingen
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;
Gelet op artikel 3 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702);
Besluit:
Artikel I
De als bijlage van de Regeling diploma A-verpleegkundige (Stcrt. 1974, no. 12), de als bijlage I van de
Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige (Stcrt. 1975, nr. 111) en de als bijlage I van de Regeling
opleiding diploma Z-verpleegkundige (Stcrt. 1978, no. 19) behorende lijsten van opleidingen *), bedoeld
onderscheidenlijk in artikel 3, eerste lid, onder III, artikel 5, eerste lid, onder III en artikel 10, eerste en derde
lid, van genoemde regelingen worden vervangen door de in de bijlage van dit besluit opgenomen lijst.
Artikel II
1. Dit besluit wordt met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
2. Het treedt in werking met ingang van 1 september 1982.
Leidschendam, 7 juli 1962.
De Minister voornoemd,
M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen.
Toelichting
Het onderhavige besluit betreft wijziging van de lijsten, aangevende de opleidingen die toelating geven tot de
opleidingen voor het diploma A-, B- en Z-verpleegkundige.
Deze wijziging betreft een vereenvoudiging van de lijst, daar de opleiding vermeld in de lijst behorende bij het
besluit van 13 oktober 1980 onder punt 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, eerste gedeelte, en punt 20 kunnen vervallen in
verband met het feit dat bezitters van diploma’s van bovengenoemde opleidingen inmiddels ouder dan 25 jaar
zijn en op grond hiervan ontheffing kunnen krijgen van de vooropleidingseisen. Tevens is de lijst gewijzigd in
verband met ontwikkelingen die zich op het gebied van het onderwijs hebben voorgedaan.
Bijlage
Lijst van opleidingen:
1. het diploma M.M.S., H.B.S., Gymnasium, atheneum, H.A.V.O.;
2. het diploma M.A.V.0.-4, dan wel een diploma waaruit blijkt dat 6 vakken zijn geëxamineerd volgens het D
programma;
3. het I.V.O. diploma B, afgegeven vanwege de Stichting ‘Het I.V.O.-diploma’ of afgegeven vanwege de
Vereniging van I.V.0.-scholen;
4. een overgangsbewijs naar het vijfde leerjaar h.a.v.o./v.w.o. of een bewijs van het bevoegd gezag dat voor
alle examenvakken het niveau van het derde leerjaar van de avond-h.a.v.o./het avond V.W.O. is bereikt;
5. een diploma van een driejarige opleiding van één van de volgende vormen van het middelbaar
beroepsonderwijs:
- middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs (M.H.N.O.)
*

Laatstelijk vastgesteld bij besluit van 13 oktober 1980 (Stcrt. 1960, nr. 205)

- middelbaar technisch onderwijs (M.T.O.)
- middelbaar economisch en administratief onderwijs (M.E.A.O.)
- middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs (M.S.P.O.)
- middelbaar middenstandsonderwijs (M.M.O.) dan wel een diploma van een der projectscholen
M.H.N.O./M.S.P.O.;
6. een diploma van een tweejarige opleiding M.H.N.O. of M.S.P.O.
- inrichtingsassistente,
- bejaardenverzorgende,
- gezinsverzorgende,
- kinderverzorging/jeugdverzorging,
- doktersassistente;
7. een diploma M.H.N.O. Interim Algemene Schakel Opleiding;
8. een bewijs van voldoende algemene ontwikkeling N.O., afgegeven vanwege het Nederlands Genootschap
tot Opleiding van Leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs;
9. het diploma opleiding Ziekenverzorging;
10. het diploma Brugopleiding Verplegende en Verzorgende Beroepen II (BVB II), uitgereikt door de
desbetreffende examencommissie namens de Koninklijke PBNA, de Leidse Onderwijsinstellingen of de
Stichting IVIO.

