OCenW-Regelingen

Regeling positie zittende leerlingen opleidingen
verplegende en verzorgende beroepen oude stijl

Bestemd voor:

een instituut voor inservice-onderwijs waarvan uiter-

c instellingen in de bve-sector.

lijk 1 augustus 1997 het bestuur is overgedragen aan
een instelling;

Algemeen verbindend voorschrift

f.

de leerling die op 31 juli 1997 stond ingeschreven aan

Datum: 12 juli 1997
Kenmerk: BVE-1997/9966

leerling:
een opleiding verbonden aan een instituut;

g.

cursusgeldperiode:

Datum inwerkingtreding: zie artikel 5

de cursusgeldperiode, bedoeld in artikel 13 van het

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Uitvoeringsbesluit les- en curusgeldwet.

Juridische grondslag: artikel 12.3.48, tweed elid, van
Artikel 2.

de WEB en artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit Les- en
cursusgeldwet

Voltooien opleidingen oude stijl

Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t.

1.

In afwijking van artikel 12.3.24 van de wet worden de

Informatie verkrijgbaar bij:

leerlingen aan een opleiding van een instituut in de

CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666

gelegenheid gesteld deze opleiding te voltooien overeenkomstig de op 31 juli 1997 voor de desbetreffende
opleiding geldende voorschriften.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

2.

De leerlingen als bedoeld in het eerste lid die de
opleiding met goed gevolg voltooien, ontvangen een

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie

diploma overeenkomstig de op 31 juli 1997 voor de

en beroepsonderwijs en artikel 12 van het Uitvoeringsbesluit les- en cursusgeldwet;

desbetreffende opleiding geldende voorschriften.
3.

De bevoegdheid van de commissie van beroep voor
de examens, bedoeld in artikel 7.5.1 van de wet,
strekt zich mede uit tot de examens, verbonden aan

Besluit:

de in het eerste lid bedoeld opleidingen.
Artikel 1.
Begripsbepalingen

Artikel 3.

In deze regeling wordt verstaan onder:

Cursusgeld opleidingen oude stijl

a.

1.

minister:

de opleidingen van een instituut aangemerkt als

pen;

opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg van
een vakopleiding respectievelijk middenkader-

b. wet:

opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid,

de Wet educatie en beroepsonderwijs;
c.

In aanvulling op artikel 12.3.34 van de WEB worden

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap-

onderdelen c en d, van de wet.

instelling:
een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet

2.

Ten behoeve van de leerling die in de loop van de

die op 1 augustus 1997 een of meer beroeps-

cursusgeldperiode een diploma van een opleiding

opleidingen tot verpleegkundige of verzorgende

behaalt, wordt het cursusgeldtarief verlaagd naar rato

beroepen als uit de kwalificatiestructuur beroepson-

van het aantal maanden onderwijs waarvoor de leer-

derwijs, bedoeld in artikel 7.2.4 van de wet, verzorgt;

ling ingeschreven is geweest, met dien verstande dat

d. opleiding:

de deelnemer die een diploma van een opleiding

een opleiding inservice onderwijs tot verpleegkun-

behaalt voor 1 september, geen cursusgeld verschul-

dige of verzorgende beroepen die tot 1 augustus 1997

digd is.

onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd verzorgd;
e.

instituut:

B ero e p so n d e r w i j s e n v o l w a s s e n e n e d u c a t i e
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Artikel 4.

voor de zittende leerlingen onder de oude condities te

Publicatie

verzorgen.

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-

Het gaat hier overigens om het verlenen van een recht

Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal

aan de zittende leerlingen. Het staat leerlingen vrij om in

mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

overleg met de onderwijsinstellingen over te stappen
naar een opleiding uit de nieuwe kwalificatiestructuur.

Artikel 5.

Als gevolg van het feit dat de zittende leerlingen van het

Regeling positie zittende

Inwerkingtreding

inservice-onderwijs op 1 augustus aanstaande bij roc’s als

leerlingen opleidingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde

onderwijsdeelnemers worden ingeschreven, en daarmee

verplegende en verzor-

dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-

onder de bekostiging van het Ministerie van OCenW

gende beroepen oude stijl

Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

vallen, zal ook voor deze groep de Les- en cursusgeldwet
van toepassing zijn. In de bijlage van de overeenkomst

Artikel 6.

van 26 juni 1996 is hierover reeds opgemerkt dat voor het

Citeertitel

volgen van de beroepsbegeleidende opleidingen in het

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling positie zit-

secundair beroepsonderwijs cursusgeld verschuldigd is,

tende leerlingen opleidingen verpleging en verzorging

dat dit regime ingaat op 1 augustus 1997 en ook geldt

oude stijl.

voor de dan bestaande geïntegreerde inservice-

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

In verband met de informatie uitwisseling tussen het

dr. ir. J.M.M. Ritzen

ministerie en de instellingen worden de betreffende deel-

opleidingen. Artikel 3, eerste lid, voorziet hierin.

nemers als volgt geregistreerd in de leerlingenadministratie:
a.

Toelichting

de opleidingen voor verpleegkundige met de
opleidingscode 1102;

b. de opleiding voor verzorgende met de opleidingscode

Algemeen
Op 1 augustus 1997 wordt het inservice-onderwijs vanuit

1103.

Artikelsgewijze toelichting

de zorgsector overgedragen aan OCenW. Het inserviceonderwijs wordt daarmee onderdeel van het reguliere

Artikel 1, onderdeel g

OCenW beroepsonderwijs. Dit betekent dat de ruim 100
instellingen voor inservice-onderwijs opgaan in regionale

De cursusgeldperiode is gelijk aan de duur van de oplei-

opleidingen centra (roc’s). Voor leerlingen die vóór deze

ding met een maximum van één jaar. Cursusjaar is gede-

overdracht een opleiding volgden in het oude inservice-

finieerd in artikel 1, onderdeel c, van de Les- en cursus-

onderwijs (de zogenaamde zittende leerlingen) betekent

geldwet als het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli.

dit dat zij op 1 augustus 1997 als onderwijsdeelnemers
zullen worden ingeschreven bij roc’s. In de overeenkomst

Artikel 3, eerste lid

die op 26 juni 1996 is gesloten tussen de minister van
onderwijs, cultuur en wetenschappen, de minister van

Het aanmerken van de opleidingen inservice-onderwijs

volksgezondheid, welzijn en sport en de Nederlandse

tot vak- respectievelijk middenkaderopleiding is uitslui-

Zorgfederatie en aangesloten Verenigingen is vastgelegd

tend noodzakelijk om de hoogte van het cursusgeldtarief

dat leerlingen die vóór 1 augustus 1997 zijn gestart met

te bepalen (te weten: ƒ 850,-). Hiermee wordt geen uit-

een inservice-opleiding voor verpleegkundige of zieken-

spraak gedaan over het niveau van de opleiding in het

verzorgende, in de gelegenheid worden gesteld om con-

kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

form de vóór de overdracht geldende opleidingsregelingen voor het inservice-onderwijs voor verpleging

Artikel 3, tweede lid;

en ziekenverzorging van VWS de opleiding te voltooien.
Roc’s dienen op grond van de onderhavige regeling (arti-

In het inservice onderwijs bestond de mogelijkheid voor

kel 2) zittende leerlingen in de gelegenheid te stellen het

deelnemers om op ieder moment van het jaar te starten

vóór 1 augustus 1997 gestarte (inservice) onderwijs

met het onderwijs. Dat betekent dat het moment van

binnen redelijke tijd te kunnen voltooien. Omdat in het

gediplomeerde uitstroom van deze deelnemers niet

kader van de overdracht van het inservice-onderwijs de

gebonden is aan de schooljaarsystematiek, zoals die voor

personele en materiële infrastructuur van het huidige

het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

inservice-onderwijs opgaat in roc’s zijn de onderwijsin-

schappen bekostigde onderwijs gebruikelijk is. Om nu

stellingen voldoende toegerust om het gewenste aanbod

deze leerlingen niet onevenredig te benadelen door de
overgang van het inservice-onderwijs vanuit de zorg-
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juli 1997

Be roe pso n d e r w i j s e n v o l w a s s e n e n e d u c a t i e

sector naar de roc’s, is in de onderhavige regeling een
mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld geopend
over de periode waarin geen onderwijs meer wordt
gevolgd.
De minister van onderwijs, cultuur wetenschappen,
dr. ir. J.M.M. Ritzen
Regeling positie zittende
leerlingen opleidingen
verplegende en verzorgende beroepen oude stijl
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