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De Minister van Sociale Zaken; 

Gezien de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en 

Landbouw van 2/6 December 1929 (Nederlandse Staatscourant van 17 December 1929, no. 246) tot uitvoering 

van de artikelen 3 en 4 van de wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad no. 702) tot wettelijke bescherming van het 

diploma voor ziekenverpleging, zoals deze beschikking is gewijzigd; 

 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

 

Artikel 1 

De Minister van Sociale Zaken is bevoegd aan hen, die zich willen bekwamen voor het Nederlandse diploma 

A voor ziekenverpleging of wel voor het Nederlandse diploma B voor de verpleging van zenuwzieken en 

krankzinnigen en die als verplegenden ten minste een tweejarige verbintenis voor de dienst in Indonesië ten volle 

hebben beëindigd, onder hierna te noemen voorwaarden, op hun verzoek ontheffing van opleidingstijd voor het 

eerste leerjaar te verlenen. 

 

Artikel 2 

Deze ontheffing van opleidingstijd zal, behoudens het bepaalde in artikel 3, alleen dan kunnen worden 

verleend, indien de betrokkene overlegt: 

a. een gunstig advies van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, de Chef Geneeskundige 

Dienst Zeemacht, de Inspecteur Geneeskundige Dienst der Koninklijke landmacht of het Commissariaat voor 

Indonesische Zaken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen; 

b. een verklaring van een der onder a genoemden, dat de verbintenis in Indonesië ten volle is beëindigd; 

c. een verklaring van de directie van de inrichting, waar de opleiding zal geschieden,. waaruit blijkt, dat hij of 

zij na een doorlopen proeftijd van ten minste drie maanden in het eerste leerjaar de praktische bekwaamheid en 

de algemene geschiktheid voor de verpleging bezit, alsmede een verklaring, dat hij of zij met goed gevolg het 

eerste overgangsexamen heeft afgelegd. Dit overgangsexamen wordt afgenomen door, of namens de directie van 

de inrichting, waar hij of zij zal worden opgeleid, en door de desbetreffende provinciale geneeskundige 

inspecteur van de volksgezondheid voor geval het de ontheffing van opleidingstijd voor diploma A, of door de 

betrokken inspecteur van het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten betreft. Op verzoek 

van hierbedoelde inspecteurs kan door de Minister van Sociale Zaken in hun plaats een ander worden 

aangewezen. Bij verschil van mening over de uitslag van het examen beslist de inspecteur of de voor hem 

aangewezen deskundige. 

 

Artikel 3 

De ontheffing van opleidingstijd kan, voor zover het degenen betreft, die op de dag van inwerkingtreding van 

deze beschikking reeds in Nederland zijn teruggekeerd, alleen worden verleend, indien de betrokkenen uiterlijk 

binnen drie maanden na de inwerkingtreding met een opleiding zijn aangevangen en, voor zover het degenen 

betreft, die op de dag van de inwerkingtreding dezer beschikking nog niet in Nederland zijn teruggekeerd, indien 

de opleiding is aangevangen binnen drie maanden na hun terugkeer in Nederland. 

 

Artikel 4 

De Minister van Sociale Zaken is bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing van opleidingstijd te verlenen, 

indien aan de in artikel 2, onder b, en in artikel 3 gestelde eisen niet is voldaan. 

 



’s-Gravenhage, 8 December 1949. 

 

De Minister voornoemd, 

A.M. Joekes. 

 

 


