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2 mei 1959 / Nr. 3725 / Afdeling Medische Beroepen en Ziektenbestrijding / Directie Volksgezondheid
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i.;
Besluit:
Artikel 1
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 artikelen 3 en 4 van de wet van 2 Mei 1921 (Stb.
702) tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging*) worden de volgende wijzingen
aangebracht:
A.. Artikel 3, tweede lid, van genoemde beschikking wordt gelezen:
Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt gegeven in drie jaarcursussen, waarin de gehele leerstof moet
worden onderwezen. Aan het einde van het eerste en van het tweede leerjaar wordt een onderzoek ingesteld,
waaruit moet blijken of de leerling voldoende theoretisch bekwaam is om tot het volgende leerjaar te worden
toegelaten.
B. Artikel 3, zesde lid, wordt vervangen door de volgende bepalingen:
6. Aan het einde van het eerste en van het tweede opleidingsjaar worden de resultaten van het jaarlijks
onderzoek, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, schriftelijk in tweevoud aan de betrokken regionale
geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid medegedeeld, onder bijvoeging van een verklaring van de
directie van het ziekenhuis, waaruit dient te blijken, of de leerling praktisch voldoende bekwaam is om tot het
volgende leerjaar te worden toegelaten.
7. Aan het einde van het derde leerjaar vermeldt de directrice op bijlage B van het praktijk- en rapportenboekje
het cijfer voor de praktijk, in het derde opleidingsjaar behaald, waarbij onder praktijk wordt verstaan technische
vaardigheid, alsmede algemene geschiktheid.
8. Het gemiddelde cijfer voor de theorie en het praktijkcijfer over elk opleidingsjaar mogen niet lager zijn dan 6.
C. De tweede en derde alinea van artikel 15 worden vervangen door de volgende bepalingen:
Voor elk van de vier in artikel 14 genoemde groepen wordt door de examinator(trice) een cijfer vastgesteld.
Het gemiddelde van de vier cijfers voor de theoretische vakken bepaalt het eindcijfer.
Een kandidaat is afgewezen:
a. indien het eindcijfer lager is dan 6;
b. indien één van de vier cijfers lager is dan 4;
c. indien meer dan één van de afzonderlijke cijfers, betrekking hebbend op de theoretische vakken, lager is dan
6.
D. De vijfde alinea van artikel 15 wordt vervangen door de volgende bepalingen:
Afwijzing wegens onvoldoend examen geschiedt voor een halfjaar of voor een geheel jaar.
Afwijzing voor een geheel jaar geschiedt:
a. wanneer de kandidaat voor de vier theoretische vakken meer dan twee cijfers heeft behaald, lager dan 6;
b. wanneer het gemiddelde van het eindcijfer en het cijfer voor de praktijk, welk laatste cijfer door de directrice
op de verklaring, bedoeld in artikel 13, sub 4, wordt vermeld, lager is dan 5.
*)

Laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 december
1952, Stcrt. 1952, 248.

In de overige gevallen geschiedt de afwijzing voor een halfjaar.
Artikel II
De bijlage B, bedoeld in artikel 13, tweede lid, sub 4, van de in artikel I genoemde beschikking wordt opnieuw
vastgesteld als volgt:
Bijlage B.
OVERZICHT
van de vorderingen en werkzaamheden van de leerling
………………………………………………………............................……………………………………………
……
geboren op ………………………………te
............................………………………………………………………….
ter opleiding opgenomen in
naam der
inrichting

Erkend onder art. Plaats
I

Datum en jaar van
aanvang
praktijk

aanvang
cursus

Van

Tot

Handtekening

Bevorderd 2)

aantal dagen
onderbroken

Handtekening 1)

examen

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerlaar
Toegekend cijfer 3) voor:
theorie
praktijk

Handtekening 1)

Na afloop van het eerste jaar
Na afloop van het tweede jaar

Cijfers voor praktijk 4), door de
directrice gegeven over het derde
leerjaar …………………..
1) Af te tekenen door de directie.
2) In te vullen: ja, neen, herexamen, voorwaardelijk, met vermelding van de tijdsduur van de afwijzing.
3) Bij de beoordeling 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.
4) Onder praktijk wordt begrepen technische vaardigheid en algemene geschiktheid.
’s-Gravenhage, 2 mei 1959.
De minister voornoemd,
Voor deze,
De directeur-generaal van de volksgezondheid,
P. Muntendam

