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6 september 1973/Nr. 39546, Directoraat-Generaal voor de Volksgezondheid/MBO 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op artikel 3 van de Wet van 2 mei 1921 (Stb. 702) tot wettelijke bescherming van het diploma 

ziekenverzorging, 

 

Besluit: 

 

Artikel 3, eerste lid, onder III, van de Regeling opleiding verplegenden diploma A (Stcrt. 1966, 200)
1
 en artikel 

19A, eerste lid, onder III, van de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van 

Binnenlandse Zaken en Landbouw van 2/6 december 1929 (Stcrt. 24)
2
 worden gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

Onderdeel r wordt genummerd: s, 

 

B 

 

Na onderdeel q wordt ingevoegd het onderdeel r, luidende: 

r. het diploma Brugopleiding Verplegende en Verzorgende Beroepen II (BVB II), uitgereikt door de 

examencommissie van de door onze Minister erkende onderwijsinstellingen. 

 

Leidschendam, 6 september 1973. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 

J.P.M. Hendriks 

 

Toelichting 

 

Volgens de huidige regeling kunnen houders van diploma 's van de daar genoemde schriftelijke cursussen, die na 

1 januari 1975 zijn behaald, niet meer toegelaten worden tot de opleiding verplegenden diploma A en B. 

Inmiddels is een nieuwe schriftelijke opleiding, de opleiding tot het Brugdiploma Verplegende en Verzorgende 

Beroepen, gecreëerd ten einde buitenschoolse individuele herkansing en/of omscholing aan de deelnemers te 

bieden. 

De opleiding is gesplitst in drie delen van verschillende niveaus. Elk deel van de opleiding geeft een algemene 

voortgezette vorming, die afgestemd is op de verschillende opleidingen in de sector van de verpleging en de 

verzorgende beroepen. 

De betreffende onderdelen zijn zowel inhoudelijk als didactisch onderling op elkaar afgestemd. 

Het in dit besluit genoemde onderdeel van de opleiding, het BVB II, geeft een algemene vorming die gelijk is 

aan het niveau van MAVO IV, zodat de houders van dit Brugdiploma Verplegende en Verzorgende Beroepen II 

tot de opleiding verplegenden diploma A en B kunnen worden toegelaten. 

 

                                                 
1 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 21 september 

1972 (Stcrt. 1973, 2). 
2
 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 6 februari 1973 

(Stcrt. 31). 


