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

Opleidingen 

 

Bijlage 5 

 

Instructie gecommitteerden diploma B ziekenverpleging 

ingevolge artikel 26 van het Besluit Regeling Opleiding diploma B Ziekenverpleging 

 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Gelet op artikel 33 van de Regeling Opleiding diploma B ziekenverpleging, 

 

Stelt vast: 

 

Artikel 1 

De gecommitteerde ziet toe dat de artikelen 26, vierde tot en met zevende lid, 27 tot en met artikel 32 en 34 van 

de Regeling voornoemd worden nageleefd. 

 

Artikel 2 

De gecommitteerde ziet toe op de naleving van het examen reglement (bijlage 4 van de Regeling Opleiding 

diploma B ziekenverpleging). 

 

Artikel 3 

Indien de gecommitteerde blijkt dat één of meer bepalingen genoemd onder artikel 1 niet of niet voldoende zijn 

nageleefd, doet hij hiervan nog tijdens het examen mededeling aan de daartoe aangewezen eerste 

gecommitteerde. 

Deze heeft de bevoegdheid het examen te onderbreken voor overleg met de medegecommitteerde(n). 

Indien de meerderheid van de gecommitteerden vindt dat aan de bepalingen eerder genoemd niet of niet 

voldoende is voldaan deelt de eerste gecommitteerde dit terstond mede aan de: 

- voorzitter van de examencommissie; 

- de hoofdinspecteur of aan de door hem daartoe aangewezen ambtenaar. De hoofdinspecteur beslist of het exa-

men al dan niet kan worden voortgezet of wel dat een of meerdere kandidaat(en) van verdere deelname aan het 

examen worden uitgesloten. 

 

Artikel 4 

De gecommitteerde neemt ten aanzien van ieder van de kandidaten kennis van: 

 

Voor het eerste deel eindexamen (aan het einde van de tweede leerperiode): 

1. het Overzicht Praktische Opleiding, waaruit moet blijken dat: 

a. de leerling voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft met ten minste ‘voldoende’ is gewaardeerd; 

b. ten minste 60 somatisch verpleegkundige handelingen zijn afgetekend; 

c. de opleiding in de tweede leerperiode niet langer dan 33 dagen en het theoretische gedeelte niet langer dan 11 

van deze 33 dagen is onderbroken; 

d. de door de leerlingen opgestelde verslagen, te weten: 

- een verpleegkundig verslag, 

- een verslag over de ervaringen betreffende expressievakken, 



- een werkstuk over een onderwerp betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer, 

- een werkstuk voedingsleer, 

ten minste met het cijfer 6 zijn beoordeeld; 

2. de resultaten van het examenonderdeel A; 

3. eventueel verleende ontheffingen. 

 

Voor het eindexamen (aan het einde van de derde leerperiode): 

1. het Overzicht Praktische Opleiding, waaruit moet blijken dat: 

a. dit overzicht volledig is afgetekend; 

b. de geschiktheid van de leerling voor het beroep met ten minste ‘voldoende’ gewaardeerd; 

c. de opleiding in de derde leerperiode niet langer dan 33 dagen en het theoretische gedeelte niet langer dan 11 

van deze 33 dagen is onderbroken; 

d. voor het door de leerlingen opgestelde verpleegkundig verslag en voor het werkstuk over een onderwerp 

betrekking hebbend op een onderdeel van de maatschappijleer, ten minste het cijfer 6 is behaald; 

2. de resultaten van de examens aan het einde van de eerste en tweede leerperiode; 

3. eventueel verleende ontheffingen. 

 

Artikel 5 

De gecommitteerde is bij het eerste deel eindexamen en het eindexamen aanwezig. 

 

Artikel 6 

De gecommitteerde heeft het recht tijdens de examens (eerste deel eindexamen en eindexamen) vragen te stellen 

en ziet erop toe dat het betreffende examen wordt afgenomen aan de hand van de leerstofomschrijving 

ziekenverpleging B. 

 

Artikel 7 

Bij verschil van mening tussen de examinator en de gecommitteerde over een toe te kennen cijfer – en deze na 

overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – berust de beslissing bij de gecommitteerde. 

 

Artikel 8 

De gecommitteerde ondertekent de bij het slagen uit te reiken diploma’s slechts als hem bekend is dat het gestel-

de genoemd in de artikelen 1 en 2 van deze instructie zijn nageleefd. 

 

Artikel 9 

De gecommitteerde houdt met de examencommissie na afloop van het eerste deel eindexamen, c.q. eindexamen 

een bespreking over zowel de examenonderdelen als de examenresultaten. 

 

Artikel 10 

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

handtekening van de geslaagde kandidaat op het diploma. 

 

Artikel 11 

De gecommitteerde brengt binnen 14 dagen na afloop van het examen een schriftelijk verslag uit aan de hoofdin-

specteur op een daartoe door deze laatste verstrekt formulier. 

 

Artikel 12 

Tweemaal per jaar wordt door de hoofdinspecteur een vergadering belegd met de gecommitteerden die voor deze 

examens zijn aangewezen. Hierbij worden algemene zaken betreffende de examens besproken. 



 

Slotbepaling 

 

Artikel 13 

1. Deze instructie wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 

2. Zij treedt gelijktijdig in werking met het Besluit Regeling Opleiding diploma B ziekenverpleging. 

 

 


