
Staatscourant 1967, 106, pag. 2 

 

30 mei 1967 / Nr. 122032 / Directoraat-Generaal voor de Gezondheidszorg / Hoofdafdeling Medische Beroepen 

en Opleidingen 

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Regeling opleiding verplegenden diploma A (Stcrt. 1966, nr. 200), 

 

Besluit, 

 

Artikel 1 

Voor de gecommitteerden bij de examens ter verkrijging van het diploma A voor ziekenverpleging wordt de 

navolgende instructie vastgesteld: 

1. De gecommitteerde gaat na of bij de examens, welke worden afgenomen door een examencommissie, 

waarvan hij deel uitmaakt, de artikelen 10, vijfde lid, 11, 13, 14 en 15, eerste, tweede en derde lid, van de 

Regeling opleiding verplegenden diploma A worden nageleefd. 

2. Indien de onder 1 genoemde artikelen niet zijn nageleefd, doet de gecommitteerde hiervan onverwijld 

mededeling aan de betrokken geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid. 

3. De gecommitteerde neemt kennis van de bestaande protocollen en de cijferstaten, betrekking hebbend op de 

tentamina in de vakken obstetrie en kindergeneeskunde, afgelegd door de kandidaten, die worden geëxamineerd 

door een examencommissie, waarvan hij deel uitmaakt. 

4. Hij neemt kennis van de beoordeling van de praktische werkzaamheden, vermeld in het praktijk- en 

rapportenboekje van de onder 3 bedoelde kandidaten. 

5. Hij plaatst op de in artikel 15, derde lid, van de Regeling opleiding verplegenden diploma A bedoelde opgave, 

waarop de examenresultaten worden vermeld, zijn handtekening bij de naam van ieder der onder 3 bedoelde 

kandidaten afzonderlijk. 

6. De gecommitteerde ondertekent de bij het slagen uit te reiken diploma’s slechts, indien de onder 1 genoemde 

bepalingen zijn nageleefd. 

7. Binnen veertien dagen na afloop van de in een opleidingsinrichting afgenomen examens brengt de 

gecommitteerde hierover aan de betrokken geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid schriftelijk verslag 

uit. Hij voegt bij het verslag een kopie ten behoeve van de geneeskundige hoofdinspecteur van de 

volksgezondheid. 

8. De gecommitteerde dient de declaratie wegens vacatiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten in bij de 

betrokken geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid. 

 

Artikel 2 

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

 

‘s-Gravenhage, 30 mei 1967. 

 

De staatssecretaris voornoemd, 

R.J.H. Kruisinga 

 

 


