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20 juli 1970 / Nr. 180.186, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling M.B.O. / Afd. Opl. 

 

Toelatingseisen opleiding diploma B voor ziekenverpleging gewijzigd 

 

De Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Overwegende dat het wenselijk is de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van 

Binnenlandse Zaken en Landbouw van 2/6 december 1929 (Stcrt. 246) 
1
) ten aanzien van de eisen voor toelating 

tot de opleiding voor het diploma B voor ziekenverpleging te wijzigen en daarin het praktijk- en rapportenboekje 

te vervangen door een overzicht praktische opleiding; 

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

ziekenverpleging; 

 

Besluiten: 

 

Artikel I 

 

De beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en Landbouw 

van 2/6 december 1929 (Stcrt. 246) wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid vervalt het onderdeel e. 

 

B 

 

Na artikel 19 wordt een opschrift, gevolgd door een nieuw artikel, ingevoegd, luidende: 

 

Opleiding 

 

Artikel 19 A 

 

1. In de inrichtingen, erkend overeenkomstig artikel 18, kunnen, behoudens het in het tweede, derde en vierde lid 

bepaalde, uitsluitend leerlingen worden toegelaten, die: 

I. de leeftijd van 18 jaar bereiken uiterlijk vijf maanden na de aanvang van de opleiding; 

II. een voor de uitoefening van het beroep goede gezondheid genieten en blijkens een verklaring afgegeven op 

grond van een onderzoek dat voldoet aan door de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid te 

stellen eisen, niet lijdend zijn aan tuberculose van de ademhalingsorganen; 

III. een voldoende algemene ontwikkeling bezitten, blijkend uit het bezit van één der volgende stukken: 

a. het diploma van een openbare of door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen bijzondere 

middelbare school voor meisjes, hogere burgerschoo1 (5- of 6-jange cursus), atheneum, gymnasium, dan wel een 

school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.); 

b. het diploma van een openbare of een door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen 

bijzondere 3-jarige handelsdagschool of een openbare of aangewezen bijzondere 3-jarige hoger burgerschool; 

c. een bewijs van onvoorwaardelijke toelating tot de vierde klas van een openbare of een door de Minister van 

Onderwijs en Wetenschappen aangewezen bijzondere hogere burgerschool, middelbare school voor meisjes of 



handelsdagschool (4-jarige cursus), dan wel van een openbaar of een door de Minister van Onderwijs en 

Wetenschappen aangewezen bijzonder gymnasium; 

d. een diploma, onder rijkstoezicht afgegeven vanwege de Verenigingen ter Bevordering van het Uitgebreid 

Lager Onderwijs; 

e. een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (m.a.v.o.), 4-jarige cursus; een overgangsbewijs naar 

het 4e leerjaar h.a. v .o./atheneum, mits uitgereikt vóór 1 augustus 1970; 

f. het I.V.O.-diploma B, afgegeven vanwege de Stichting, ‘Het I.V.O.-diploma’, of afgegeven vanwege de 

Vereniging van I.V.O.-scholen, mits met goed resultaat eindproeven zijn afgelegd in de vakken Nederlands, 

Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur en voorts algebra en meetkunde òf han-

delsrekenen en boekhouden; 

g. de akte van bekwaamheid als onderwijzer, genoemd in artikel 77, onder a, van de wet van 17 augustus 1878, 

Stb. 127, in artikel 41, onder a, van de Kweekschoolwet en in artikel 29, 4e lid, onder a, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs; 

h. het bewijs van te zijn geslaagd voor het toelatingsexamen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder d, van de 

Kweekschoolwet (toelatingsexamen eerste leerkring); 

i. een N-akte, die de bevoegdheid verleent tot het geven van onderwijs aan scholen voor huishoud- en 

nijverheidsonderwijs; 

j. het diploma ‘Huishoudkundige voor Inrichtingen’; 

k. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, 1e volzin, van de Nijverheidsonderwijswet voor 

inrichtingsassistente, dan wel het diploma ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs, voor inrichtingsassistente; 

l. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, le volzin, van de Nijverheidsonderwijswet, van de 3-jarige 

vooropleiding voor lerares bij het Nijverheidsonderwijs voor meisjes, dan wel het diploma ingevolge artikel 29, 

vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet onderwijs, van de vooropleiding voor hoger beroepsonderwijs; 

m. het getuigschrift ingevolge artikel 29, eerste lid, 1e alinea, van de Nijverheidsonderwijswet van één der 

vakrichtingen van een ingevolge de wet gesubsidieerde uitgebreid technische school, dan wel het diploma 

ingevolge artikel 29, vierde lid, onder e, van de Wet op het voortgezet onderwijs, van één der vakrichtingen van 

een ingevolge die wet bekostigde middelbaar technische school; 

n. het bewijs, dat met gunstig gevolg de schakelklasse, verbonden aan een ingevolge de Nijverheidsonderwijswet 

gesubsidieerde hogere technische school is doorlopen; 

o. een bewijs van voldoende algemene ontwikkeling N.O., afgegeven vanwege het Nederlands Genootschap tot 

opleiding van leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs; 

p. andere door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan te wijzen Nederlandse of buitenlandse 

diploma’s, bewijsstukken, akten, getuigschriften of verklaringen. 

Tot een nader door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vast te stellen tijdstip kunnen tevens 

leerlingen worden toegelaten, die, in plaats van de onder III genoemde stukken, in het bezit zijn van één der 

volgende diploma’s: 

- het diploma ‘Algemene Vrouwelijke Vorming’ (A.V.V. II) en het diploma ‘Praktische Algemene Vorming II’ 

(P.A.V. II), uitgereikt door de desbetreffende examencommissie namens I.V.I.O., Stichting voor Onderwijs en 

Volksontwikkeling te Amsterdam; 

- het diploma Algemene Ontwikkeling voor leerling-verplegenden, afgegeven door een door de Stichting 

Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs (ISO) erkende instelling, na een examen onder toezicht van een ge-

committeerde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 

- het diploma Vooropleiding Ziekenverpleging, uitgereikt door het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum te 

Culemborg. 

 

2. De geneeskundig hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid kan ontheffing verlenen van: 

a. de in het eerste lid onder I gestelde eis, mits de leerling de opleiding volgt aan een inrichting welke voldoet 



aan de nadere voorwaarden, door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid te stellen; 

b. de in het eerste lid onder III gestelde eisen. 

 

3. Eveneens kunnen als leerling worden toegelaten degenen die in het bezit zijn van het diploma A voor 

ziekenverpleging. 

 

4. Als leerling kunnen tevens worden toegelaten degenen die in het bezit zijn van het diploma voor zieken-

verzorging, onder voorwaarde dat de leerling vóór de toelating tot het tweede leerjaar voldoet aan de eis, 

genoemd in het eerste lid, onder III. 

 

C 

 

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt: 

In de aanhef vervalt de tweede volzin. 

 

In onderdeel A wordt in de tweede alinea na ‘diploma’ ingevoegd: 

in de vorm van gewaarmerkte cijferlijsten. 

 

In onderdeel A wordt in de derde alinea na ‘omvat’ ingevoegd ‘tenminste’. 

 

Onderdeel B wordt gelezen: 

De praktische opleiding wordt gegeven in dier voege dat iedere leerling aan het einde van zijn opleiding zoveel 

mogelijk patiënten met diverse vormen van psychische stoornissen heeft verpleegd. Hiervan wordt aantekening 

gehouden in een voor iedere leerling bij te houden overzicht, hierna te noemen ‘Overzicht Praktische Opleiding’, 

waarvan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het model vaststelt. Een door genoemde Minister 

gewaarmerkt model van dit overzicht ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van de geneeskundig 

hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid, Dokter Reijersstraat 8, te Leidschendam. 
2
) 

Voor iedere leerling dienen in het ‘Overzicht Praktische Opleiding’ tenminste 75 handelingen van de psy-

chiatrische verpleegkunde en 60 handelingen van de algemene verpleegkunde te zijn aangetekend. 

Zij die in het bezit zijn van het diploma A voor ziekenverpleging zijn vrijgesteld van het verrichten van de 

handelingen,vermeld onder het hoofd ‘Algemene Verpleegkunde’ in het Overzicht Praktische Opleiding; voor 

hen dienen vóór het tweede overgangsexamen de psychiatrisch-verpleegkundige activiteiten van het eerste en het 

tweede gedeelte van het ‘Overzicht Praktische Opleiding’ te zijn aangetekend. 

Gedurende de praktische opleiding stelt de leerling een verpleegkundig verslag op dat mede bij het afnemen van 

het praktisch gedeelte van het examen, bedoeld in artikel 29, wordt betrokken. 

 

D 

 

Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt: 

 

Het tweede lid, onder 1, wordt gelezen: 

een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand, waaruit de geboortedatum blijkt; 

 

Het tweede lid, onder 3, wordt gelezen: 

het Overzicht Praktische Opleiding, waarin de aantekeningen over de praktische opleiding van de kandidaat zijn 

gehouden; 

 

 



E 

 

Aan artikel 29 wordt na onderdeel A een nieuw lid toegevoegd luidende: 

Zij die in bet bezit zijn van het diploma A voor ziekenverpleging zijn vrijgesteld van het examen in de algemene 

ziekenverpleging. 

 

Artikel 29, onder B, wordt gelezen: 

Het praktisch gedeelte onderzoekt de kennis der instrumenten en verbanden. Bij dit onderdeel wordt mede 

geëxamineerd aan de hand van het Overzicht Praktische Opleiding en van het door de kandidaat tijdens de 

opleiding opgesteld verpleegkundig verslag, als bedoeld in artikel 20, onderdeel B. 

 

Artikel II 

 

Overgangsbepaling 

 

Artikel 20, onderdeel B en artikel 29, onderdeel B, vinden ten aanzien van het bijhouden van het Overzicht 

Praktische Opleiding, het opstellen van een verpleegkundig verslag en het examineren aan de hand van deze 

stukken geen toepassing voor de kandidaten die in 1970 en 1971 aan het examen, bedoeld in artikel 29, deel-

nemen. 

 

Artikel III 

 

Dit besluit met bijbehorende nota van toelichting wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking 

met ingang van 1 augustus 1970. 

 

’s-Gravenhage, 20 juli 1970. 

 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

B. Roolvink. 

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

R.J.H. Kruisinga. 

 
1
) Laatstelijk gewijzigd bij besluit van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 september 

1966 (Stcrt. 200) 

 
2
) Exemplaren van het model ‘Overzicht Praktische Opleiding’ zijn op genoemd adres verkrijgbaar. 


