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Bijlage
Lijst van opleidingen, welke voldoen aan het gestelde in artikel 3, onder III
1. het diploma van een openbare of door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen bijzondere
middelbare school voor meisjes, hogere burgerschool (5-of 6-jarige cursus), atheneum, gymnasium, dan wel een
school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.);
2. het diploma van een openbare of een door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen
bijzondere 3-jarige handelsdagschool of een openbare aangewezen bijzondere 3-jarige hogere burgerschool;
3. een bewijs van onvoorwaardelijke toelating tot de vierde klas van een openbare of een door de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen aangewezen bijzondere hogere burgerschool, middelbare school voor meisjes of
handelsdagschool (4-jarige cursus), dan wel een openbaar of een door de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen aangewezen bijzonder gymnasium;
4. een diploma, onder rijkstoezicht afgegeven vanwege de Verenigingen ter Bevordering van het Uitgebreid
Lager Onderwijs;
5. een overgangsbewijs naar het 5e leerjaar h.a.v.o./atheneum;
6. het I.V.O.-dipioma B, afgegeven vanwege de Stichting ‘Het I.V.O.-diploma’, of afgegeven vanwege de
Vereniging van I.V.O.-scholen;
7. de akte van bekwaamheid als onderwijzer, genoemd in artikel 77, onder a, van de wet van 17 augustus 1878,
Stb. 127, in artikel 41, onder a. van de Kweekschoolwet en in artikel 29, 4e lid, onder b. van de Wet op het
Voortgezet Onderwijs;
8. het bewijs van te zijn geslaagd voor het toelatingsexamen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder d, van de
Kweekschoolwet (toelatingsexamen eerste leerkring);
9. een N-akte, die de bevoegdheid verleent tot het geven van onderwijs aan scholen voor huishoud- en
nijverheidsonderwijs;
10. het diploma ‘Huishoudkundige voor Inrichtingen’;
11. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, le volzin, van de Nijverheidsonderwijswet voor
inrichtingsassistente, dan wel het diploma ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet
onderwijs voor inrichtingsassistente;
12. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, le volzin, van de Nijverheidsonderwijswet, van de 3-jarige
vooropleiding voor lerares bij het Nijverheidsonderwijs voor meisjes, dan wel het diploma ingevolge artikel 29,
vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet onderwijs, van de vooropleiding voor hoger beroepsonderwijs;
13. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, le alinea, van de Nijverheidsonderwijswet van een der
vakrichtingen van een ingevolge de wet gesubsidieerde uitgebreid technische school, dan wel het diploma
ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de wet op het voortgezet onderwijs, van een der vakrichtingen van
een ingevolge die wet bekostigde middelbaar technische school;
14. het bewijs, dat met gunstig gevolg de schakelklasse, verbonden aan een ingevolge de
Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde hogere technische school is doorlopen;
15. een bewijs van voldoende algemene ontwikkeling N.O., afgegeven vanwege het Nederlands Genootschap tot
opleiding van leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs;
16. het diploma van de driejarige middelbare land- en tuinbouwschool;
17. het Staatsdiploma Mavo IV;
18. het diploma Brugopleiding Verplegende en Verzorgende Beroepen II (BVB II);

19. Tevens kunnen leerlingen worden toegelaten, die in het bezit zijn van een der volgende voor 1 januari 1975
behaalde diploma’s:
- het diploma ‘Algemene Vrouwelijke Vorming II’ (A.V.V. II) en het diploma ‘Praktische Algemene Vorming
II’ (P.A.V. II), uitgereikt door de desbetreffende examencommissie namens I.V.I.O., Stichting voor Onderwijs
en Volksontwikkeling te Amsterdam;
- het diploma Algemene Ontwikkeling voor leerling-verplegenden, afgegeven door een door de Stichting
Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs (ISO) erkende instelling, na een examen onder toezicht van een
gecommitteerde van de Minister;
- het diploma Vooropleiding Ziekenverpleging, uitgereikt door het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum te
Culemborg.
Leerlingen, die in 1974 voor het examen voor een van de in de vorige volzin bedoelde diploma’s zijn afgewezen,
kunnen na het behalen van dit diploma alsnog tot de opleiding worden toegelaten, mits het diploma voor 1
januari 1976 is behaald.

