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30 mei 1975 / Nr. 28160, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Medische Beroepen en 

Opleidingen 

 

Regeling opleiding diploma B ziekenverpleging 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Overwegende, dat in verband met gewijzigde inzichten in de behandeling van psychiatrische patiënten, de 

opleiding tot verpleegkundige B aangepast dient te worden: 

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 geneeskundig hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid; 

c. inrichting: psychiatrisch ziekenhuis dan wel de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis erkend 

voor het geven van de opleiding voor het diploma B ziekenverpleging; 

d. voor de partiële B opleiding erkende inrichting: instituut voor zwakzinnige zorg dan wel epilepsiecentrum, 

erkend voor het geven van een gedeelte van de opleiding voor het diploma B ziekenverpleging, ingevolge het 

besluit dd. 2/6 december 1929 (Stcrt. 29) *. 

 

§ 2. Erkenning als inrichting voor de opleiding diploma B ziekenverpleging 

 

Artikel 2 

 

1. De minister kan, de hoofdinspecteur gehoord, gelet op bouw, outillage en personeelssamenstelling als 

inrichtingen voor de opleiding diploma B ziekenverpleging erkennen: 

inrichtingen welke: 

a. over een voldoend gedifferentieerd psychiatrisch patiëntenbestand van ten minste 100 patiënten beschikken; 

b. ten minste beschikken over patiënten in situaties van observatie, resocialisatie, revalidatie, langdurig verblijf, 

alsmede over gerontopsychiatrische patiënten; 

c. een voldoende verscheidenheid van behandelingstechnieken en therapieën doen uitvoeren. 

2. De opleiding kan ook in combinatie met één of meer inrichtingen worden gegeven, die gezamenlijk aan de 

voorwaarden genoemd in het eerste lid onder a t/m c moeten voldoen. De minister kan voorwaarden stellen ten 

aanzien van het samenwerkingsverband. 

3. Het bestuur van de inrichting kan de opleiding doen plaatsvinden in samenwerking met een school. De 

minister stelt voorwaarden ten aanzien van het samenwerkingsverband. 

4. De instellingen, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid mogen geen winst beogen en dienen 

rechtspersoonlijkheid te bezitten dan wel onder beheer staan van een rechtspersoon. 

 

 



Artikel 3 

 

1. Aan de inrichtingen zijn ten behoeve van de opleiding ten minste de volgende functionarissen verbonden: 

a. een hoofd van de opleiding, in het bezit van: 

- het diploma B ziekenverpleging; 

- een diploma van één der opleidingen van docenten in de verpleegkunde, dan wel een diploma van één der 

hogere opleidingen voor verpleegkundigen dan wel van een akte M.O.-pedagogiek; 

b. een voldoend aantal docenten die voldoen aan het gestelde in artikel 15. 

2. De hoofdinspecteur kan ontheffing verlenen van het gestelde in het eerste lid onder a en b. De ontheffing kan 

onder beperkende bepalingen worden verleend. 

 

Artikel 4 

 

De minister kan, indien de inrichting niet meer voldoet aan de voorwaarden, gesteld in de artikelen 2, 3 en 4, de 

erkenning als opleidingsinrichting intrekken. 

 

§ 3. De opleiding 

 

A. Toelating 

 

Artikel 5 

 

1. In de instellingen, erkend overeenkomstig artikel 2 kunnen leerlingen worden toegelaten die: 

I. de leeftijd van 17 jaar en 7 maanden hebben bereikt in de kalendermaand, waarin de opleiding is aangevangen; 

II. een voor de uitoefening van het beroep en voor het volgen van de opleiding goede gezondheid bezitten en 

blijkens een verklaring, afgegeven op grond van een door de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 

omschreven onderzoek op tuberculose, niet lijdende zijn aan tuberculose van de ademhalingswegen; 

III. in het bezit zijn van een diploma van een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, vierjarige 

cursus, danwel van een diploma van een opleiding welke naar het oordeel van onze minister geschikt is om de 

opleiding B ziekenverpleging te volgen (bijlage 1). 

2. Tot de tweede leerperiode kunnen als leerlingen worden toegelaten degenen die; 

a. in het bezit zijn van het diploma A ziekenverpleging; 

b. gedurende ten minste 3 jaar met goed gevolg een opleiding hebben genoten in een voor de partiele B opleiding 

erkende zwakzinnigeninrichting; 

c. gedurende ten minste 2 jaar met goed gevolg een opleiding hebben genoten in een voor de partiele B opleiding 

erkend epilepsiecentrum; 

3. De hoofdinspecteur kan ontheffing verlenen van het gestelde in het eerste lid, onder III, indien naar zijn 

oordeel een andere voor het volgen van de opleiding B ziekenverpleging geschikte vooropleiding is genoten. 

Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. 

 

B. Gegevens betreffende de opleiding 

 

Artikel 6 

 

De opleiding vangt ten minste éénmaal en ten hoogste viermaal per jaar aan, met dien verstande dat tussen de 

aanvangsdata ten minste een periode van 3 maanden dient te bestaan. De aanvangsdata worden in overleg met de 

hoofdinspecteur vastgesteld. 

 



 

Artikel 7  

 

Binnen één maand na de aanvang van de opleiding wordt aan de hoofdinspecteur verstrekt: 

a. een nominatieve opgave in tweevoud der leerlingen, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, onder 

vermelding van hun geboortedatum en -plaats, genoten vooropleiding, dan wel een verklaring van de ontheffing 

bedoeld in artikel 5, derde lid, en de datum van de aanvang van de nieuwe opleiding; 

b. het aantal leerlingen dat reeds in opleiding is voor het diploma B ziekenverpleging, gesplitst over de 

verschillende leerperioden; 

c. het aantal verpleegkundigen in de inrichting, verdeeld over verpleegkundigen in het bezit van de diploma’s B, 

A dan wel A en B; 

d. het aantal leerlingen dat in opleiding is voor het diploma ziekenverzorging, gesplitst over de verschillende 

leerperioden; 

e. het aantal ziekenverzorgenden in de inrichting; 

f. het aantal overige personen in de inrichting werkzaam bij de verpleging. 

 

Artikel 8 

 

Eénmaal per jaar, in de maand augustus, wordt ter goedkeuring aan de hoofdinspecteur verstrekt: het leerplan, 

het lesrooster met lessentabellen en een opgave van de docenten en hun bevoegdheden, alle bescheiden volgens 

voorgeschreven model, in tweevoud. 

 

C. De wijze van opleiding 

 

Artikel 9 

 

De opleiding heeft in totaal een duur van zesendertig maanden. De opleiding is verdeeld over drie leerperioden, 

elk van 12 maanden. 

 

Artikel 10 

 

De minister kan de duur van de opleiding met ten hoogste 2 jaar bekorten op grond van buiten Nederland 

verkregen diploma’s van een opleiding op het gebied van de psychiatrische verpleegkunde die hiertoe door hem 

in het algemeen of voor een bijzonder geval zijn aangewezen. 

 

Artikel 11 

 

De hoofdinspecteur kan voor een gedeeltelijk in of buiten Nederland gevolgde opleiding op het gebied van de 

psychiatrische verpleegkunde een door hem te bepalen bekorting van opleidingstijd toestaan. 

 

Artikel 12 

 

1. De opleiding mag in niet meer dan 2 erkende inrichtingen worden volbracht. Voor degenen die op grond van 

artikel 5, tweede lid, tot de tweede leerperiode zijn toegelaten, moet de opleiding voor het diploma B 

ziekenverpleging tot één inrichting beperkt blijven. 

2. De opleiding mag in totaal niet langer dan 33 dagen per leerperiode worden onderbroken, met dien verstande 

dat slechts 11 dagen hiervan in het theoretisch gedeelte mogen vallen. 

3. In geval van overgang naar een andere inrichting ten einde de opleiding aldaar te vervolgen, mag de opleiding 



niet langer dan 3 maanden worden onderbroken. 

De opleiding wordt verlengd met de duur van de onderbreking. 

4. Het gestelde in het tweede lid is niet van toepassing in geval van onderbreking van de opleiding ter vervulling 

van de militaire dienstplicht. De opleiding wordt na beëindiging van de dienstplicht vervolgd in dezelfde 

inrichting waar de leerling de opleiding ten behoeve van de vervulling van deze dienstplicht heeft moeten 

onderbreken. De opleiding begint in die fase waarin de leerling deze heeft moeten onderbreken, met dien 

verstande dat de gehele opleiding 36 maanden moet bedragen. 

5. De hoofdinspecteur kan van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid ontheffing verlenen. Aan de 

ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. 

6. Van de onderbrekingen. bedoeld in de leden 2 tot en met 4 wordt aantekening gehouden in het Overzicht 

Praktische Opleiding, bedoeld in artikel 17, eerste lid. 

 

D. Inhoud van de opleiding 

 

Artikel 13 

 

1. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

2. De opleiding vangt aan met een introductieperiocle van ten minste 6 en ten hoogste 8 weken. 

3. De leerlingen bedoeld in artikel 5, tweede lid, dienen alvorens tot de tweede leerperiode te worden toegelaten, 

een introductieperiode van ten minste een week te volgen, welke aan de theoretische opleiding voorafgaat. 

 

Artikel 14 

 

1. De theoretische opleiding welke conform de leerstofomschrijving Ziekenverpleging B gegeven dient worden, 

omvat drie groepen van vakken, te weten: 

- de psychische vakken; 

- de somatische vakken; 

- de algemeen vormende vakken. 

2. Dit theoretisch onderricht omvat ten minste 1060 lesuren van 50 minuten, welke als volgt over de 

vakkengroepen zijn onderverdeeld en in bijlage 2 van het besluit per vak in percentages zijn weergegeven. 

I. Psychische vakken (50 % van het totaal aantal lesuren) 

- psychiatrische verpleegkunde 

- psychiatrie 

- psychologie 

- andragogie 

II. Somatische vakken (31 % van het totaal aantal lesuren) 

- gezondheidsleer 

- anatomie en fysiologie 

- somatische ziekteleer 

- somatische verpleegkunde 

III. Algemeen vormende vakken (19 % van het totaal aantal lesuren) 

- maatschappijleer 

- expressievakken 

- natuur- en scheikunde. 

3. De hoofdinspecteur kan van het in het tweede lid genoemde aantal uren ontheffing verlenen. 

4. Het theoretisch onderricht dient plaats te vinden tussen 8.00 en 18.00 uur, met dien verstande dat per dag niet 

meer dan 7 lesuren mogen worden gegeven. 

 



Artikel 15 

 

Het onderwijs in de vakken, genoemd in artikel 14, tweede lid wordt gegeven door: 

a. verpleegkundigen in het bezit van het diploma B ziekenverpleging en van een diploma van één der 

opleidingen voor docenten in de verpleegkunde, dan wel van een diploma van één der hogere opleidingen voor 

verpleegkundigen, dan wel van een M.O.-akte pedagogiek; 

b. verpleegkundigen in het bezit van het diploma B ziekenverpleging die één der opleidingen onder a volgen; 

c. verpleegkundigen, deskundig op het gebied van de verpleging van bepaalde categorieën van patiënten; 

d. artsen, psychologen, agogen of anderen, deskundig op het desbetreffende vakgebied. 

 

Artikel 16 

 

1. Het in artikel 13, eerste lid genoemde praktisch gedeelte omvat: 

a. praktijkleerervaringen van de verpleging van patiënten in de volgende situaties: 

- observatie/kortdurende klinische behandeling 

- revalidatie/resocialisatie 

- geronto-psychiatrie 

- langdurig verblijf. 

De leerling dient in elk van bovengenoemde situaties gedurende ten minste 7 maanden, inclusief  studie- en 

vakantiedagen, praktijkleerervaringen op te doen. 

Degenen, die in het bezit zijn van een diploma A ziekenverpleging moeten in de tweede en derde leerperiode 

praktijkleerervaring opdoen in drie van bovengenoemde situaties. Ditzelfde geldt voor de leerlingen die een 

opleiding hebben gevolgd in een voor de partiële B opleiding erkende inrichting; 

b. een praktijk-leerperiode van 2 à 3 weken op de afdeling activiteitentherapie; 

c. het bijwonen gedurende de totale leerperiode van 20 klinische lessen en van 20 patiëntenbesprekingen; 

d. gedurende de eerste leerperiode: 

- het samenstellen van een werkstuk over een verpleegkundig onderwerp 

- het samenstellen van een verslag over de ervaringen betreffende de expressievakken 

e. gedurende de tweede leerperiode: 

- het samenstellen van een verpleegkundig verslag 

- het samenstellen van een verslag over de ervaringen betreffende de expressievakken 

- het maken van.een werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer 

- het maken van een werkstuk met betrekking tot de voedingsleer 

Leerlingen in het bezit van het diploma A ziekenverpleging zijn hiervan vrijgesteld. 

f. gedurende de derde leerperiode: 

- het samenstellen van een verpleegkundig verslag 

- het maken van een werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de 

maatschappijleer. 

2. De praktische opleiding op de afdelingen dient plaats te vinden onder begeleiding van een daartoe aangewezen 

verpleegkundige. Deze verpleegkundige is: 

a. een verpleegkundige in het bezit van het diploma B ziekenverpleging die een op de praktijkbegeleiding 

gerichte opleiding heeft gevolgd, dan wel 

b. een verpleegkundige in het bezit van het diploma B ziekenverpleging die een opleiding onder a volgt. 

3. De hoofdinspecteur kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid. 

 

 

 

 



Artikel 17 

 

1. Ten behoeve van de opleiding wordt door de leerling gebruik gemaakt van een ‘Overzicht Praktische 

Opleiding’, waarvan het model als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd. 

2. In dit overzicht worden door of vanwege het hoofd van de opleiding beoordeeld en afgetekend: 

- de introductieperiode 

- de inhoud en de duur van de leerperiode op een afdeling 

- het vereiste aantal van 135 verpleegkundige handelingen waarvan 60 somatisch verpleegkundige en 75 

psychiatrisch verpleegkundige handelingen 

- het vereiste aantal van 20 bijgewoonde klinische lessen en 20 patiëntenbesprekingen 

- het vereiste werkstuk over een verpleegkundig onderwerp 

- de twee vereiste verpleegkundige verslagen 

- de twee vereiste verslagen over de ervaringen betreffende de expressievakken 

- de twee vereiste werkstukken over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de 

maatschappijleer 

- een werkstuk over de voedingsleer. 

Voorts wordt in dit overzicht aantekening gehouden van: 

a. de vooropleiding 

b. de aanvang van de opleiding en de examendata 

c. de lessentabel 

d. de onderbrekingen gedurende de opleiding 

e. de beoordelingen van de geschiktheid voor het beroep 

f. de beoordeling van de examens 

g. verleende ontheffingen en vrijstellingen 

h. excursies. 

 

E. Beoordeling introductieperiode 

Examens 

 

Artikel 18 

 

1. Bij de beoordeling van de kennis van de kandidaat wordt gebruik gemaakt van de volgende bewoordingen en 

cijfers: 

uitmuntend 10 

zeer goed 9 

goed 8 

ruim voldoende 7 

voldoende “ 6 

bijna voldoende 5 

onvoldoende 4 

zeer onvoldoende 3 

slecht 2 

zeer slecht 1 

 

2. Bij de beoordeling van de geschiktheid voor het beroep wordt gebruik gemaakt van de bewoordingen: 

onvoldoende, voldoende en goed. 

 

 



Introductieperiode 

 

Artikel 19 

 

Aan het einde van de introductieperiode, aan het begin van de eerste leerperiode, wordt door het hoofd van de 

opleiding een beoordeling in het Overzicht Praktische Opleiding gegeven van de leerervaringen van de leerling. 

Uit de beoordeling moet blijken dat leerling geschikt wordt geacht de opleiding te vervolgen. 

 

Examens 

 

Artikel 20 

 

1. Tijdens de opleiding vinden drie examens plaats, te weten: 

a. een examen aan het einde van de eerste leerperiode. Degenen die voor dit examen slagen worden tot de tweede 

leerperiode toegelaten; 

b. een examen aan het einde van de tweede leerperiode, dat bestaat uit twee delen, nader te noemen A en B 

examen. Degenen die voor dit examen slagen worden tot de derde leerperiode toegelaten; 

c. een examen aan het einde van de derde leerperiode, dat tevens het eindexamen is. 

2. De examens, bedoeld in het eerste lid, worden ten minste eenmaal en ten hoogste viermaal per jaar 

afgenomen. 

3. De leerlingen die tot het examen aan het einde van elke leerperiode wensen te worden toegelaten, richten 

hiertoe ten minste 8 weken voor de datum van het examen een verzoek tot het hoofd van de opleiding, waarbij de 

stukken vermeld in de artikelen 21, 22 en 23 moeten worden overgelegd. 

4. De hoofdinspecteur kan van het bepaalde in het tweede lid, ontheffing verlenen aan welke ontheffing 

voorschriften kunnen worden verbonden.. 

 

Artikel 21 

 

1. De leerlingen die tot het examen aan het einde van de eerste leerperiode wensen te worden toegelaten. leggen 

bij de indiening van het verzoek, bedoeld in artikel 20 derde lid, het Overzicht Praktische Opleiding over, 

waaruit moet blijken dat: 

a. de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, ten minste met voldoende is beoordeeld; 

b. de opleiding in de eerste leerperiode niet langer is onderbroken dan ingevolge artikel 12, tweede en derde lid, 

is toegestaan tenzij ontheffing voor een langere onderbreking door de hoofdinspecteur is verleend; 

c. voor het werkstuk over een verpleegkundig onderwerp, bedoeld in artikel 16, eerste lid onder d, ten minste het 

cijfer 6 is behaald; 

d. voor het verslag over de ervaringen betreffende de expressievakken, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder d, 

ten minste het cijfer 6 is behaald. 

2. Indien niet aan het gestelde in het eerste lid, onder a tot en met d is voldaan, wordt de leerling niet tot het 

examen, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder a toegelaten. In dat geval kan de leerling na zes maanden aan het 

eerste examen deelnemen, mits hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid. 

 

Artikel 22 

 

1. De leerlingen die tot het examen aan het einde van de tweede leerperiode wensen te worden toegelaten, leggen 

bij het verzoek, bedoeld in artikel 20, derde lid, het Overzicht Praktische Opleiding over, waaruit moet blijken 

dat: 

a. de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, ten minste met voldoende is beoordeeld; 



b. ten minste 60 somatisch verpleegkundige handelingen zijn afgetekend; 

c. de opleiding in de tweede leerperiode niet langer is onderbroken dan ingevolge artikel 12, tweede en derde lid, 

is toegestaan, tenzij ontheffing voor een langere onderbreking door de hoofdinspecteur is verleend; 

d. voor het verpleegkundig verslag, bedoeld in artikel 16, eerste lid onder e, ten minste het cijfer 6 is behaald; 

e. voor het verslag over de ervaringen betreffende expressievakken bedoeld in artikel 16, eerste lid onder e, ten 

minste het cijfer 6 is behaald; 

f. voor het werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer, bedoeld 

in artikel 16, eerste lid onder e, ten minste het cijfer 6 is behaald; 

g. voor het werkstuk voedingsleer, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder e, ten minste het cijfer 6 is behaald. 

2. Indien niet aan het gestelde in het eerste lid onder a tot en met g is voldaan, wordt de leerling niet tot het exa-

men aan het einde van de tweede leerperiode toegelaten. In dit geval kan de leerling na zes maanden aan het 

tweede examen deelnemen, mits hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid. 

3. De bescheiden, vermeld in het eerste lid onder c tot en met g, en het Overzicht Praktische Opleiding dienen op 

het examen B, bedoeld in artikel 20, eerste lid, aanwezig te zijn. 

 

Artikel 23 

 

1. De leerlingen die tot het examen aan het einde van de derde leerperiode (eindexamen) wensen te worden 

toegelaten, leggen bij het verzoek, bedoeld in artikel 20, derde lid, het Overzicht Praktische Opleiding over, 

waaruit moet blijken dat: 

a. genoemd overzicht volledig is afgetekend en dat de geschiktheid van de leerling voor het beroep met ten 

minste voldoende is beoordeeld; 

b. de opleiding in de derde leerperiode niet langer is onderbroken dan ingevolge artikel 12, tweede en derde lid, 

is toegestaan, tenzij ontheffing voor een langere onderbreking door de hoofdinspecteur is verleend; 

c. voor het verpleegkundig verslag, bedoeld in artikel 16, eerste lid onder f, ten minste het cijfer 6 is behaald. 

d. voor het werkstuk over een onderwerp, betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer, 

bedoeld in artikel 16, eerste lid onder f, ten minste het cijfer 6 is behaald. 

2. Indien niet aan het gestelde in het eerste lid onder a tot en met d is voldaan, wordt de leerling niet tot het 

eindexamen toegelaten. In dat geval kan de leerling na zes maanden aan het eindexamen deelnemen, mits hij 

voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid. 

3. Op het examen moeten aanwezig zijn het Overzicht Praktische Opleiding, de bescheiden bedoeld in het eerste 

lid onder b, c en d van dit artikel, alsmede de examenresultaten van de twee voorgaande examens. 

 

Artikel 24 

 

1. Het examen aan het einde van de eerste leerperiode vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het hoofd van 

dan de opleiding. 

2. Het examen, dat schriftelijk of mondeling wordt afgenomen, omvat de volgende vakken: 

A. 1. psychiatrische verpleegkunde 

2. psychiatrie 

3. psychologie 

B. 4. voedingsleer 

5. anatomie/fysiologie 

6. somatische ziekteleer 

7. somatische verpleegkunde 

C. 8. natuur- en scheikunde 

3. Een leerling is voor het examen geslaagd als: 

- voor de vakkengroepen A en B te zamen slechts één cijfer lager dan 6 is behaald 



- het gemiddelde van het totaal der cijfers (8) van de vakken onder A, B en C ten minste 6 is 

- geen van de vakken met het cijfer 3 of lager dan 3 is beoordeeld 

- zowel voor de somatische als voor psychiatrische verpleegkunde ten minste het cijfer 6 is behaald. 

4. Een kandidaat die niet voor het examen, bedoeld in het eerste lid is geslaagd kan, mits hij in opleiding is 

gebleven, zes maanden na dit examen éénmaal aan dit examen deelnemen. De leerling behoeft in de vakken, 

waarvoor hij ten minste het cijfer 7 heeft behaald, niet opnieuw dit examen af te leggen. De leerling behoeft de 

werkstukken, vermeld in artikel 21, eerste lid onder c en d, waarvoor hij ten minste het cijfer 7 heeft behaald niet 

over te maken. 

Wanneer de kandidaat voor dit examen wordt afgewezen, wordt hij van het vervolgen van de opleiding in het 

betreffende instituut uitgesloten. 

5. In zeer bijzondere gevallen kan de hoofdinspecteur, gehoord het hoofd van de opleiding en de leerling, onthef-

fing verlenen van het gestelde in het vierde lid, derde volzin. 

6. Van de resultaten van het examen wordt aantekening in het Overzicht Praktische Opleiding gehouden. 

 

Artikel 25 

 

1. Het examen aan het einde van de tweede leerperiode, voor wat betreft de vakken genoemd in artikel 26, vierde 

lid, alsmede het examen aan het einde van de derde leerperiode, het eindexamen, worden door een 

examencommissie afgenomen. 

2. De samenstelling en taken van de examencommissie, bedoeld in het eerste lid, zijn omschreven in het 

Examenreglement diploma B ziekenverpleging, dat als bijlage 4 aan dit besluit is toegevoegd. 

 

Artikel 26 

 

1. Het examen aan het einde van de tweede leerperiode is gesplitst in een A- en een B-examen. 

Het examen A vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de opleiding. 

2. Het examen A, dat mondeling wordt afgenomen, omvat de vakken: 

1. psychiatrische verpleegkunde 

2. psychiatrie 

3. psychologie 

3. De duur van het examen A bedraagt per vak 15 minuten, De beoordeling geschiedt per vak. De resultaten 

worden in het Overzicht Praktische Opleiding vermeld. 

4. Het examen B omvat de volgende vakken: 

4. gezondheidsleer 

5. anatomie/fysiologie 

6. somatische ziekteleer 

7. somatische verpleegkunde 

5. Het examen B wordt door een examencommissie mondeling afgenomen in aanwezigheid van een of meer 

door de minister aangewezen gecommitteerden. 

6. De leerlingen die in het bezit zijn van het diploma A ziekenverpleging zijn vrijgesteld van het afleggen van 

het examen B. 

7. Het examen B kan per vak of geïntegreerd worden afgenomen. De duur van het examen bedraagt per vak 15 

minuten, in geïntegreerde vorm 40 minuten. 

 

Artikel 27 

 

1. Een leerling is voor het tweede examen geslaagd als: 



Voor het examen A 

- voor elk van de vakken psychiatrische verpleegkunde en psychiatrie ten minste het cijfer 6 is behaald 

- het gemiddelde van het totaal aantal cijfers (3) van het examen A ten minste een 6 bedraagt 

- geen van de vakken van het examen A beoordeeld is met het cijfer 3 of lager dan 3. 

Voor het examen B 

- voor het vak somatische verpleegkunde ten minste het cijfer 6 is behaald 

- het gemiddelde van het totaal aantal cijfers (4) van het examen B ten minste 6 bedraagt 

- geen van de vakken van het examen B beoordeeld is met het cijfer 3 of lager dan 3. 

2. Een kandidaat die niet voor het examen, bedoeld in het eerste lid is geslaagd kan, mits hij in opleiding is 

gebleven, zes maanden na dit examen éénmaal aan dit examen deelnemen. De leerling behoeft in de vakken, 

waarvoor hij ten minste het cijfer 7 heeft behaald, niet opnieuw dit examen af te leggen. De leerling behoeft de 

werkstukken, vermeld in artikel 22, eerste lid, onder d tot en met g, waarvoor hij ten minste het cijfer 7 heeft 

behaald niet over te maken. Wanneer de kandidaat voor dit examen wordt afgewezen, wordt hij van het 

vervolgen van de opleiding in het betreffende instituut uitgesloten. 

3. In zeer bijzondere gevallen kan de hoofdinspecteur, gehoord het hoofd van de opleiding, de gecommitteerden 

en de leerling, ontheffing verlenen van het gestelde in het tweede lid, vierde volzin. 

4. Van de resultaten van het examen A en van het examen B wordt aantekening gehouden in het Overzicht 

Praktische Opleiding. 

 

Artikel 28 

 

1. Het examen aan het einde van de derde leerperiode wordt door de examen-commissie, in aanwezigheid van 

één of meer door de minister aangewezen gecommitteerden in de vorm van een eindgesprek afgenomen. De duur 

van het eindgesprek bedraagt 50 minuten. 

2. Het eindgesprek omvat de navolgende vakken: 

- psychiatrische verpleegkunde 

- psychiatrie 

- psychologie 

- andragogie 

welke geïntegreerd aan de hand van een casus worden afgenomen. 

Gedurende het eindgesprek dienen de somatische aspecten welke relevant zijn voor de verpleging van 

psychiatrische patiënten ter sprake te komen. 

 

Artikel 29 

 

Een kandidaat is geslaagd wanneer deze voor het examen bedoeld in artikel 28 ten minste het cijfer 6 heeft 

behaald: het resultaat wordt in het Overzicht Praktische Opleiding afgetekend. 

 

Artikel 30 

 

1. Een kandidaat die niet voor het examen, bedoeld in artikel 28 is geslaagd kan, mits hij in opleiding is 

gebleven, zes maanden na dit examen éénmaal aan dit examen deelnemen. De leerling behoeft de werkstukken, 

vermeld in artikel 23, eerste lid, onder c en d, waarvoor hij ten minste het cijfer 7 heeft behaald niet over te 

maken. Wanneer de kandidaat voor dit examen wordt afgewezen, wordt hij van het vervolgen van de opleiding 

in het betreffende instituut uitgesloten. 

2. In zeer bijzondere gevallen kan de hoofdinspecteur, gehoord het hoofd van de opleiding, de gecommitteerden 

en de leerling, ontheffing verlenen van het gestelde in het eerste lid, derde volzin. 

 



Artikel 31 

 

De voorzitter van de examencommissie reikt aan de geslaagde kandidaten het diploma uit, waarvan het model 

door de minister is vastgesteld, nadat betrokkene ten overstaan van de examencommissie de belofte van 

geheimhouding heeft afgelegd. Op het diploma is een nummer aangebracht, corresponderend met het nummer 

van het onderscheidingsteken. Het diploma is ondertekend door de voorzitter, de leden van de examencommissie 

en door de gecommitteerde(n). 

 

Artikel 32 

 

1. De voorzitter van de examencommissie reikt het onderscheidingsteken, bedoeld in artikel 31 uit. Hij draagt 

zorg voor de inzending aan de hoofdinspecteur van de diploma’s ter registratie. 

2. Indien de geslaagde kandidaat een diploma A bezit, wordt het ingevulde en ondertekende diploma B niet van 

een nummer voorzien. Het diploma en het onderscheidingsteken worden niet uitgereikt. 

De diploma’s A en B en een onderscheidingsteken A worden door de voorzitter van de examencommissie, 

genoemd in artikel 25 aan de hoofdinspecteur gezonden. Deze geeft het diploma B een nummer en doet het 

onderscheidingsteken A/B uitreiken. 

 

Artikel 33 

 

De minister wijst voor elk examen, op voordracht van de hoofdinspecteur, per inrichting één of meer 

gecommitteerden aan die: 

- gedurende het examen aan het einde van de tweede leerperiode voor wat betreft de vakken, bedoeld in artikel 

26, vierde lid 

- en gedurende het examen aan het einde van de derde leerperiode aanwezig zal (zullen) zijn. De 

gecommitteerde(n) vervul(t)len zijn/hun functie volgens een door de minister vastgestelde instructie, welke als 

bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd. 

De gecommitteerde(n) mag/mogen niet verbonden zijn aan de inrichting waar het examen plaatsvindt. De 

hoofdinspecteur wijst één van de gecommitteerden aan om als eerste gecommitteerde op te treden. 

 

Artikel 34 

 

Voor de toelating tot de examens aan het einde van de tweede en derde leerperiode moet een bedrag aan 

examengeld worden gestort in ’s Rijks schatkist, hetgeen in het examenreglement bedoeld in artikel 10, eerste en 

derde lid, nader is vastgesteld. 

 

Artikel 35 

 

De hoofdinspecteur, zomede een door hem in het algemeen of voor een bijzonder geval aan te wijzen ambtenaar 

zijn bevoegd de lessen en de examens bij te wonen. 

 

§ 4. Opleidingscommissie B ziekenverpleging 

 

Artikel 36 

 

De minister kan op verzoek van de hoofdinspecteur een Opleidingscommissie B Ziekenverpleging instellen. 

 

 



§ 5. Overgangsbepalingen 

 

Artikel 37 

 

Ten aanzien van de leerlingen wier opleiding een aanvang heeft genomen vóór de dag van inwerkingtreding van 

dit besluit blijft afdeling II van het besluit van de ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van 

Binnenlandse Zaken en Landbouw van 2/6 december 1929, Stcrt. 246, van toepassing, met dien verstande dat 

deze groep leerlingen tot 1 augustus 1978 het examen volgens de oude dan wel volgens de nieuwe regeling 

kunnen afleggen. 

 

Artikel 38 

 

De bestaande opleidingsinrichtingen en scholen welke zijn erkend c.q. goedgekeurd krachtens afdeling II van het 

besluit van de ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en Landbouw van 2/6 

december 1929, Stcrt. 246, worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot een nader door de 

minister te bepalen datum beschouwd als erkend op grond van het onderhavige besluit, zulks onder de 

bepalingen en voorwaarden, welke aan de erkenning worden verbonden of zullen worden verbonden. 

 

Artikel 39 

 

Ten aanzien van degenen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit als hoofd van de opleiding, c.q. 

docentverpleegkundige, werkzaam zijn en die niet in het bezit zijn van een diploma van een der opleidingen van 

docenten in de verpleegkunde of van een diploma van een der hogere opleidingen voor verpleegkundigen dan 

wel van een M.O.-akte pedagogiek, blijft het onderhavige besluit van de ministers van 2/6 december 1929, Stcrt. 

246, zoals dit is gewijzigd, van toepassing. 

 

§ 6. Slotbepaling 

 

Artikel 40 

 

1. Afdeling II van het besluit van de ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en 

Landbouw van 2/6 december 1929, Stcrt. 246, tot uitvoering van artikel 3 dier wet van 2 mei 1921, Stcrt. 702, tot 

wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging, wordt ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1975 en wordt met de bijbehorende nota van 

toelichting en met de bijlagen in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Regeling opleiding diploma B ziekenverpleging’ . 

 

Leidschendam, 30 mei 1975. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 

J.P.M. Hendriks. 

 

* Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 augustus 1973 (Stcrt. 167). 

 

 


