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14 mei 1974 / Nr. 91678 / Directoraat-Generaal voor de Volksgezondheid / Hoofdafdeling Medische Beroepen 

en Opleidingen 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Regeling opleiding diploma A ziekenverpleging (Stcrt. 1974, nr. 12), 

 

Besluit, 

 

Artikel 1 

De instructie, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling opleiding diploma A ziekenverpleging, wordt 

als volgt vastgesteld: 

1. De gecommitteerde ziet toe dat de artikelen 20, eerste lid, 21, 22, 23, eerste, tweede en derde lid, van de 

genoemde regeling worden nageleefd. 

2. Indien de gecommitteerde blijkt dat een of meer van de onder 1 genoemde bepalingen niet zijn nageleefd, doet 

hij hiervan onverwijld mededeling aan de betrokken geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid. 

3. De gecommitteerde neemt ten aanzien van ieder der kandidaten kennis van: 

a. de vereiste tentamenbewijzen en de daarop gestelde beoordeling; 

b. de in het praktijk- en rapportenboekje vermelde aantekeningen; 

c. de verpleegkundige verslagen. 

4. De gecommitteerde woont het eindgesprek van een of meer gesprekscommissies bij, met dien verstande dat 

keuze en aantal van de bijgewoonde gesprekken hem naar zijn oordeel in staat stellen zich een oordeel te vormen 

omtrent de kwaliteit en het niveau van de opleiding. 

5. De gecommitteerde ondertekent de bij het slagen uit te reiken diploma’s niet, indien hem bekend is dat een of 

meer van de onder 1 genoemde bepalingen niet zijn nageleefd. 

6. De gecommitteerde is aanwezig bij het afleggen van de belofte tot geheimhouding en het plaatsen van de 

handtekening door de geslaagde kandidaat. 

7. De gecommitteerde brengt binnen veertien dagen nadat het examen is afgenomen aan de betrokken 

geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid een schriftelijk verslag uit, dat hij stelt op het hem daartoe 

verstrekte formulier. 

Het verslag moet in tweevoud worden ingediend. De declaratie wegens vacatiegeld en vergoeding van reis- en 

verblijfkosten wordt in tweevoud bij het verslag gevoegd. 

 

Artikel 2 

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

bekendgemaakt. 

2. Het treedt in werking met ingang van de dag na die der bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant. 

 

Leidschendam, 14 mei 1974. 

 

De staatssecretaris voornoemd, 

R.J.H. Kruisinga 

 

Nota van toelichting 

 

In dit besluit is de instructie van de gecommitteerden van 30 mei 1967 (Stcrt. 106) aangepast aan de nieuwe 

examenregeling, zoals deze is vastgelegd in § 3 van de Regeling opleiding diploma A ziekenverpleging van 28 



december 1973 (Stcrt. 1974, nr. 12). 

Met betrekking tot de onder 4 gestelde verplichting tot het bijwonen van eindgesprekken is het de bedoeling dat 

de gecommitteerde zich een oordeel kan vormen over de kwaliteit en het niveau van de opleiding, zodat het 

voldoende is als hij enkele eindgesprekken bijwoont. Hij behoeft derhalve niet de prestaties van de afzonderlijke 

kandidaten te beoordelen. 

Ter tegemoetkoming aan een in de praktijk gebleken wens is in deze instructie voorts opgenomen, dat de 

gecommitteerde aanwezig dient te zijn bij het afleggen van de belofte tot geheimhouding en het plaatsen van de 

handtekening van de geslaagde kandidaat op het diploma. 

 

 


