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5 januari 1979 / Nr. 86734 / Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid / Hoofdafd. Medische Beroepen en 

Opleidingen 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op artikel 3 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige van 2 mei 1921 (Stb 

702)
1
, 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

De Regeling Opleiding diploma B-verpleegkundige van 30 mei 1975 (Stcrt. 111)
2
 wordt gewijzigd als volgt. 

 

A 

In artikel 16, eerste lid, onder e, vervallen de woorden ‘- het maken van een werkstuk over een onderwerp 

betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer’. 

 

B 

In artikel 17, tweede lid, worden in het zevende onderdeel de woorden ‘de twee vereiste werkstukken’ 

vervangen door ‘het vereiste werkstuk’. 

 

C 

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt. 

- Het eerste lid, onderdeel c, wordt gelezen: 

‘c. een examen aan het einde van de derde leerperiode dat bestaat uit een schriftelijke dan wel mondelinge 

toetsing, alsmede uit een eindgesprek’. 

- Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd dat luidt als volgt: 

‘4. Indien een leerling niet heeft voldaan aan het in het derde lid bepaalde, zonder opgave van een voor het 

hoofd van de opleiding gegronde reden, wordt de leerling geacht te zijn afgewezen voor het desbetreffende 

examen’. 

 

D 

Artikel 21, tweede lid, vervalt. 

 

E 

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt. 

- In het eerste lid, onder b, vervallen de woorden ‘, het werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op 

een onderdeel van de maatschappijleer’. 

- Het tweede lid vervalt. 

- Het derde lid wordt vernummerd tot tweede. 

 

F 

Artikel 23, tweede lid, vervalt, waarna het derde lid wordt vernummerd tot tweede. 

 

G 

Na artikel 27 worden twee artikelen ingevoegd welke luiden als volgt: 

                                                 
1
 Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 8 juni 1977 (Stb. 397) 

2
 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 september 1977 (Stcrt. 193). 



‘Artikel 27a 

1. Het hoofd van de opleiding bepaalt aan het begin van de derde leerperiode, in overleg met de leerlingen en 

de desbetreffende docenten, of de toetsing, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder c, mondeling dan wel 

schriftelijk zal worden afgenomen. 

2. De toetsing moet ten minste één maand voor de datum van het eindgesprek, bedoeld in artikel 20, eerste lid, 

onder c, plaatsvinden. 

3. De toetsing heeft betrekking op de kennis en het inzicht van de kandidaten voor wat betreft de volgende 

vakken: 

- psychiatrische verpleegkunde 

- psychiatrie 

- psychologie 

- andragogie 

- gezondheidsleer. 

4. De in het derde lid genoemde vakken worden elk afzonderlijk afgenomen door de desbetreffende docenten 

onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de opleiding. 

5. Indien de in het eerste lid bedoelde toetsing mondeling plaatsvindt, wordt daarvan een protocol gemaakt. 

6. Aan de kandidaten wordt na afloop van de toetsing een ingevulde en door het hoofd van de opleiding 

ondertekende cijferlijst uitgereikt, volgens een door de hoofdinspecteur ontworpen model. 

Artikel 27b 

1. Een kandidaat wordt tot het eindgesprek toegelaten indien hij voor elk vak van de in artikel 20, eerste lid, 

onder c, bedoelde toetsing ten minste het cijfer 6 heeft behaald. 

2. Indien kandidaat voor ten hoogste twee vakken het cijfer 5 of lager heeft behaald, mag hij de toetsing in de 

desbetreffende vakken éénmaal overdoen, met dien verstande dat dit geschiedt vóór de datum van het 

eindgesprek.’. 

 

H 

Artikel 28 wordt gelezen: 

‘Artikel 28 

1. Het eindgesprek, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder c, wordt afgenomen door een per kandidaat 

ingestelde gesprekscommissie, in aanwezigheid van één of meer door de minister aangewezen 

gecommitteerden. De duur van het eindgesprek bedraagt 60 minuten. 

2. Tijdens het eindgesprek, dat aan de hand van een casus plaatsvindt, wordt getoetst of de kandidaat in staat is 

met voldoende kennis en inzicht als verpleegkundige te functioneren.’. 

 

I 

In artikel 29 wordt het woord ‘examen’ gewijzigd in ‘eindgesprek’. 

 

J 

Artikel 30, eerste lid, eerste volzin, wordt gelezen: 

‘1. Een kandidaat die op grond van het in artikel 27b bepaalde niet tot het eindgesprek wordt toegelaten dan 

wel voor het eindgesprek is afgewezen, mag, mits hij in dezelfde inrichting in opleiding is gebleven, na zes 

maanden éénmaal opnieuw aan het eindexamen deelnemen. Voor wat betreft de toetsing heeft hij vrijstelling 

van elk vak waarvoor hij bij de vorige toetsing, bedoeld in artikel 27a, het cijfer 7 of hoger heeft behaald.’. 

 

Artikel II 

Bijlage 4. houdende het Examenreglement diploma B-verpleegkundige wordt gewijzigd als volgt. 

 

A 

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt. 



- In het onderdeel dat aanvangt met de woorden ‘Voor het eerste deel eindexamen’, vervalt punt 3: de punten 4 

t/m 7 worden vernummerd tot 3 t/m 6. 

- In het onderdeel dat aanvangt met de woorden ‘Voor het eindexamen’, worden, onder vernummering van de 

punten 3-5 tot 5-7, na punt 2 twee nieuwe punten ingevoegd welke luiden als volgt: 

‘3. het cijferlijstje betrekking hebbend op de toetsing, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder c, van de 

eerdergenoemde Regeling; 

4. de schriftelijke toetsing dan wel het protocol van de mondelinge toetsing, bedoeld in artikel 20, eerste lid, 

onder c, van de eerdergenoemde Regeling;’. 

 

B 

In artikel 3, eerste lid, wordt punt b gelezen: 

‘b. één of twee vakdocenten’. 

 

C 

In artikel 5, onder a, in het onderdeel dat aanvangt met de woorden ‘- een schriftelijke verklaring waaruit blijkt 

dat voor het verslag’, vervallen de woorden: ‘alsmede van het werkstuk over een onderwerp betrekking 

hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer’. 

 

Artikel III 

Bijlage 5, houdende de instructie gecommitteerden diploma B-verpleegkundige wordt gewijzigd als volgt. 

 

A 

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt. 

- In het onderdeel dat aanvangt met de woorden ‘Voor het eerste deel eindexamen’, vervallen in punt b de 

woorden ‘alsmede voor het werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de 

maatschappijleer’. 

 

B 

In het onderdeel dat aanvangt met de woorden ‘Voor het eindexamen’, worden, onder vernummering van de 

punten e en d tot e en f. na punt b twee nieuwe punten ingevoegd, welke luiden als volgt: 

‘c. het cijferlijstje betrekking hebbend op de toetsing, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder c, van de 

eerdergenoemde Regeling: 

d. de schriftelijke toetsing dan wel het protocol van de mondelinge toetsing, bedoeld in artikel 20, eerste lid, 

onder c, van de eerdergenoemde Regeling:’. 

 

Artikel IV 

De Regeling opleiding diploma B-verpleegkundige van 30 mei 1975 (Stcrt. 111), zoals deze luidde 

onmiddellijk vóór het in werking treden van dit besluit, blijft van kracht voor de leerlingen die vóór 15 

augustus 1978 met het derde leerjaar van de opleiding tot het diploma B-verpleegkundige zijn begonnen. 

 

Artikel V 

1. Dit besluit wordt met de daarbij behorende nota van toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. 

2. Het treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant 

waarin het wordt geplaatst. 

 

Leidschendam, 5 januari 1979. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 

E. Veder-Smit. 



 

Nota van toelichting 

De wijziging van het onderhavige besluit omvat voornamelijk een splitsing van het eindexamen in twee 

onderdelen, namelijk een onderdeel toetsing en een onderdeel eindgesprek. 

Uitsluitend degenen die voor de toetsing slagen, worden toegelaten tot het eindgesprek zoals dit in het 

onderhavige besluit is beschreven. Bij de toetsing moeten de kandidaten blijk geven over de vereiste 

basiskennis te beschikken. 

Uit reacties van het veld op het besluit Regeling Opleiding diploma B-verpleegkundige, zoals dit is gewijzigd 

bij besluit van 4 oktober 1977 (Stcrt 193), alsmede uit de daarna in het voorjaar van 1978 door de 

Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid gehouden regionale bijeenkomsten met 

vertegenwoordigers van de opleidingsinrichtingen, is gebleken dat toetsing van de kennis van de vakken 

psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie, psychologie, andragogie en gezondheidsleer vóór de toelating tot 

het eindgesprek dringend gewenst is. 

Hierdoor kan enerzijds de bedoeling van het eindgesprek beter gestalte krijgen, terwijl anderzijds kan worden 

nagegaan of de kandidaat de kennis bezit welke noodzakelijk is om als psychiatrisch verpleegkundige te 

kunnen functioneren. 

De toetsing kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen. De opleidingsinstelling zal in overleg 

met de docenten en leerlingen één van de beide vormenvoor de gehele examengroep kiezen. 

Naast bepalingen omtrent deze toetsing is uiteraard ook enige regeling omtrent de waardering (cijferlijst enz.) 

gewenst. 

In verband met het bovenstaande zijn aan de Regeling de artikelen 27a en 27b toegevoegd. 

Ter toelichting van het bepaalde in artikel 28, eerste lid, ten aanzien van de duur van het eindgesprek. welke 

thans op 60 minuten is gesteld, zij opgemerkt dat het de gesprekscommissie vrij staat ten behoeve van iedere 

kandidaat op deze duur van 60 minuten in totaal 10 à 15 minuten uit te trekken voor de voorbereiding op de 

desbetreffende casus, de waardering van het eindgesprek in afwezigheid van de kandidaat en de evaluatie in 

diens tegenwoordigheid. 

Voorts zijn in het besluit nog enige wijzigingen van ondergeschikte aard aangebracht. 

Bijlage 4 van de Regeling, houdende het examenreglement diploma B-verpleegkundige, alsmede bijlage 5, de 

Instructie gecommitteerden diploma B-verpleegkundige, zijn aan de gewijzigde Regeling aangepast. 

In een overgangsbepaling is de continuïteit van de lopende opleiding geregeld in die zin dat ten aanzien van de 

leerlingen die vóór 15 augustus 1978 met het derde leerjaar zijn begonnen, de regeling d.d. 30 mei 1975 (Stcrt. 

111) zoals deze luidde vóór het in werking treden van het onderhavige wijzigingsbesluit blijft gelden. 

 

 


