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LEERLINGENDAG 1970

Zoals U misschien wel gehoord hebt, heeft er op 24 juni j.I. in Utrecht
een bijeenkomst plaats gevonden van Ieerling-verpleegkundigen om te
praten over een mogelijke nieuwe opleiding voor ons.

We zijn daar 's morgens met 10 leerlingen naar toe gegaan en we werden
hartelijk ontvangen in de grote Veemarkthallen, waar ongeveer 600 leer-
lingen, uit alle delen van Nederland, tezamen waren gestroomd.

Franka Wahler heette ons namens het Bestuur van harte welkom.

Daarna sprak Dhr. Robroek over de opleiding van vroeger en nu.
Hij begon met te zeggen, dat er sinds 1921 in feite nog niets veranderd was.
In het jaar 1903 werden de eerste examenvragen opgesteld met als doel
een handleiding te zijn voor de verpleegsters.

In 1907: Het eerste examen.
In 1915: Werd een commissie in het !even geroepen om de zaken nader

te bestuderen.
In 1921 : Werd een basis gelegd voor een opleiding tot verpleegster.
In 1947: Werd de opleiding voor het Diploma-A gewijzigd.
In 1951 : Werd een tweede commissie benoemd.
In 1955: Weer een nieuw plan; plan nr. 3.
In 1955: Een vierde commissie werd benoemd.
In 1958 en 1959 werden 3 rapporten uitgevoerd.
In 1961 : Commissie nr. 6.
In 1964: Herziening A-Opleiding.
In 1965: Hernieuwde opleiding in werking getreden.
In 1966: Herziening A-Opleiding werd bekrachtigd.
In 1967: In werking : een 3 1/2-jarige opleiding tot A-Verpleegkundige met

Kraamaantekening inbegrepen.



Conclusie : Herziening heeft precies 20 jaar geduurd.

Maar ook nu zijn wij nog niet tevreden. Mankeert er misschien toch nog
iets aan onze opleiding ?
Deze vraag werd aan ons gesteld.

We waren het er allemaal over eens, dat er wat aan de opleiding schort.
Maar wat	 ? , daar waren we het nog niet goed over eens.
Wat ? En hoe willen we het dan wel hebben ?

Om maar eens enkele dingen te noemen, die de moeite waard zijn om
over te praten of die veranderd zouden kunnen worden : (ik citeer
Dhr. Robroek).

De Structuur :
Is het wel reeel om voort te gaan met een opleiding, die ontstaan is in
1921 en waar in wezen nog niets aan veranderd is.

Er zijn voortdurend cornrnunicatie-stoornissen

Afhankelijkheid :
De opleiding is geheel afhankelijk van de instelling. Ook de plaatsings-
mogelijkheden zijn derhalve geheel ingesteld op : Vraag en Aanbod.

Hoedanigheid :
Is de A-Opleiding werkelijk een basis-opleiding of niet ?
Het antwoord is ontkennend :
Deze vraag is teveel gericht op uitvoering van opdrachten van e tsen
i.p.v. op de mens.

LEERLING :
De vormingskansen voor de leerling zelf zijn ook miniem. De leerling
moet het zelf maar uitzoeken.
De oorzaken hiervan zijn :
Communicatiestoornis, verschillen in doelstelling, slechte voorlichting.

De opleiding is vaak onvoldoende, waardoor het gevaar ontstaat, dat
de leerling de studie verwaarloost.

3. De instruktie-zuster wordt nog teveel als een extra kracht op de
afdeling gezien.

De positie van de Leerling.

De verhouding werkgever-werknemer.
De werkgever verwacht een behoorlijke arbeidsprestatie.
De opleiding (de school) eist, dat de leerling behoorlijk studeert.
De Leerling botst vaak tussen beide polen.

Aan de andere kant :

ongeInteresseerdheid van velen.
medeschuldig, dat opleiding minder adequaat funktioneert.
mensen, die nu klagen, zullen ook straks klagen.
is de beroepskeuze juist geweest ?

60% van het Ziekenhuis steunt op de leerlingen !



Conclusie :

Leerlingen open je mond, kom op voor je rechten, doch vergeet je plichten
niet. Kom wel met redelijke eisen.

Daarna sprak Dhr. Cassee, socioloog, over de mogelijke nieuwe opleiding,
die door de commissie van Nordheim is samengesteld :

We kunnen niet meer verwachten, dat de leerling voor 50% leerling is
en voor 95% werkkracht.

De opleiding moet echt een opleiding zijn.

De opleiding moet bovendien Iosstaan van het Ziekenhuis.

Dus : School voor gezondheidszorg.

Doel : Mensen moeten 2 basis-dingen leren ontdekken :

Leren met patienten om te gaan en met elkaar. Dus sociale vaardigheid
bijbrengen.

De medisch-technische vaardigheid.

Het ligt in de bedoeling om de opleiding direct te laten volgen op de
M.A.V.O. Dus met 16 jaar reeds beginnen. De theoretische opleiding zal
dan maar 2 a	 jaar duren en dan is men dus gediplomeerd.

Voor de Ziekenhuizen is dit ook beter, want dan is men met 18 jaar at een
effectieve werkkracht.

De begeleiding is dus belangrijk. Daarnaast zijn er nog evaluatie-gesprek-
ken. Verder moet men stage lopen in verschillende onderdelen van de
gezondheidszorg.

Verdere details kan men vinden in het rapport, dat uitgegeven is door de
commissie van Nordheim.

Op deze dag werd er ook nog gediscussieerd over de voor- en nadelen
van de nieuwe opleiding.

Ook zijn er nog suggesties gedaan en meerdere vragen gesteld over
subsidiering, salaris enz.

De overgrote meerderheid stond zeer positief tegenover deze nieuwe op-
leiding. Men wil er dan ook zo spoedig mogelijk verder aan werken.

Bovendien vormen de leerlingen zelf een werkgroep om er aan mee te
werken.

Op 1 oktober wordt het rapport, dat door de werkgroep is opgesteld, voor-
gelegd aan de Minister.

Dit was dan in grote lijnen een verslag van de Leerlingendag.

Wij hopen, dat het tot iets goeds zal uitgroeien.

A. RAATS.



„INVASIE LEERLINGENFLAT”

De „beneden-buren" zijn thans op
de le etage van de leerlingen-flat
neergestreken.
De verhuizing is achter de rug, zij
het dan, dat er hier en daar nog
lets wordt verplaatst en een haakje
of spijker geslagen.

De verhuizing had een vlot ver-
loop; en daar zitten we dan !

Van zitten, kun je eigenlijk niet
spreken, want de afstand van o.a.
de Civiele Dienst - Verpleegafde-
lingen is aanzienlijk vergroot.

Het „in de flat neerstrijken" is een
noodzakelijk kwaad geweest. lk
begrijp, dat niet iedere bewoonster

verheugd is boven de Direktie en
Hoofden van Dienst te wonen;
doch het kan ook zijn voordeel
hebben. Het is voor U gemakke-
lijker even langs te !open als er
lets besproken dient te worden.

De behuizing is niet groot, maar
nu alles op zijn plaats staat, toch
niet ongezellig.

Mede namens de overige bewo-
ners/bewoonsters van de le etage
hoop ik, dat we goede buren zul-
len zijn en dat U van de „beneden-
buren" geen last zult hebben.

G. VERGEER,
Hoofd Civiele Dienst.

•Pa

SPEELWEIDE

Met het plaatsen van „vangnetten" is de speelweide klaar gekomen.
leder, die er belangstelling voor heeft, kan thans van de speelweide
gebruik maken.

Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat het gazon voor de lounge
geen speelweide is.

DE TUINDIENST.

drukkerij west/brabant
voor at 141.15 dr1.461343rk



DE MINI-SINGEL

Bouwkreet :
„Een huffs dat beeft, bouwt aan
zijn toekomst."

Plattegrond van het ziekenhuis :
,Saneringskaart."

Over 8 jaar :
Image-building."

De leerlingen presenteren :
„Raden maar !"

„Luxaflat".

Eddy Merckx :
„Voor mij was het een Tour de
Francs."

De Stem :
„Concurrent van de Fabeltjes-
krant."

De Leerlingenflat :
„Filiaal van V(....) en D(....)"

Joop Zoetemelk :
„Na afloop kan ik geen pap
meer zeggen."

Eigenaardig protest :
„Je wereldje met kranten dicht-
plakken."

Jan Janssen :
„Adieu, monsieur le profes-
seur"

Rini Wagtmans :
„Vadertjelief, kom alstublief !"

(H)arme Ottenbros :
„De adelaar is in zijn wiek ge-
schoten."

„Het was weer hardstikke drug
in 't Kralingse Bos"
„Ze reden er allemaal op wood-
stockpaardjes."

Singel 33:
„Het papier is soms glanzender
dan de inhoud."

JANUS.

MEDEDELING

BETREFFENDE

DE PERSONEELSRAAD

Verwijzend naar het juni-nummer
van Singel 33 kunnen wij U mede-
delen, dat de Commissie van Voor-
bereiding inmiddels is samenge-
steld.

In deze commissie hebben zitting
namens

de leerling verplegenden :

Zr. J. C. A. M. Wagener
Br. E. A. M. de Jong

overig verplegend personeel :

Zr. J. A. Romkes
Afd. Ther. Pay.

Br. A. L. van Groesen
Afd. 0

Medisch-paramedisch personeel :

Zr. N. E. de Bruyn
Afd. Röntgen

Dhr. M. J. Bernsen
Klin. Chem. Lab.

Administratief personeel :

Dhr. G. H. Roelands
Afd. Mech. Adm.

Civiele Dienst :

Mej. A. A. J. J. van Berkom
Hoofd Afd. Keuken

Dhr. M. P. J. van Bracht
Centr. Keuken

Technische Dienst—Tuindienst :

Dhr. J. de Graaf
Ketelhuis.

Nogmaals wijzen wij erop, dat
deze personen NIET de perso-
neelsraad vormen.



Vervolg mededeling personeelsraad

Deze commissie heeft alleen 	 tot
taak :

Het verrichten van diverse voorbe-
reidende	 werkzaamheden,	 die
vooraf moeten gaan aan het instal-
leren van de personeelsraad.

Deze werkzaamheden bestaan o.a.
uit het samenstellen van	 een
„voorlopig" verkiezingsreglement,
het voorbereiden van verkiezingen
en diverse administratieve werk-
zaamheden.

Zodra deze commissie met ge-
noemde werkzaamheden gereed is
gekomen, kunnen er candidaten
gesteld worden en verkiezingen
worden gehouden.

Regelmatig zult U door publikaties
in Singel 33 of door circulaires van
de gang van zaken op de hoogte
worden gehouden.

Namens de Direktie,
A. VISSERS,
Hoofd Personeelszaken.

12'/2 JARIG JUBILILEUM

Op 21 juli j.l. vierde Mej. M. W. H. Moerel, afdeling Manresa-D, haar
12 1/2-jarig dienstjubileum.

Het personeel van de Afdeling had ook bij deze gelegenheid, de hun wel
bekende ondernemingsdrift getoond in de vorm van een toepasselijke,
leuke, sfeer-verhogende versiering.

Tevens werd bezongen wat Mej. Moerel zoal had meegemaakt en beleefd
op Afdeling D. Het is de Redaktie niet ontgaan, dat bedoelde afdeling
beschikt over lyrische sopranen en diepe bassen.

De jubilaresse mocht deze dag ook vele gelukwensen en cadeaux in
ontvangst nemen, o.a. de Direktie, het personeel en de patienten van de
afdeling bedachten haar.

Ook de Redaktie wil hieraan gaarne haar hartelijke gelukwensen toevoegen.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om via dit blad mijn har-
telijke dank te betuigen voor de fijne dag van mijn 12 1/2 jarig jubileum op
Manresa-D.

In 't bijzonder de directie, hoofdzuster en personeel van Manresa-D en C.
Niet te vergeten de centrale keuken voor z'n verzorgd dineetje en alien,
die even kwamen feliciteren of die aan de voorbereiding van dit feest hun
medewerking verleenden.

Het werd een onvergetelijke dag.

M. MOEREL
Manresa-D.



PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN
Mevr. M. Arts-Wienen
Mej. N. Demas
Mevr. R. van Elewout-Pattenier
Dhr. G. Gielen
Dhr. A. van Gils
Mej. A. de Jong
Mevr. Kobben-de Macker
Mej. M. Leijs
Mej. C. den Ouden
Mej. H. Versteeg
Mej. A. de Wild
Mej. M. Guns
Mej. A. v. d. Broek
Mej. A. Magielse
Mej. A. Machielsen
Mej. D. Hop
Mej. A. v. Dongen

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Mevr. Klunne-v. d. Maagdenberg
Mevr. Schellekens-Beekers
Mej. Hendrikx
Eerw. Zr. Hedwigis
Mej. M. Huybregts
Mej. C. Klemans
Mevr. B. Lageman-v. d. Linde
Mej. M. Machielsen
Mej. M. van der Made
Mej. Th. van Oss

Afd. C.
Afd. E.
Klin. chem. lab.
Centr. en afwaskeuken
Klin. chem. lab.
Afd. 0.
Klin. chem. lab.
Klin. chem. lab.
Centr. keuken
Afd. E.
O.K.
Afd. Z
Afd. C
Afd. D
Afd. B
Klin. chem. lab.
Afd. G

Chir. poll
School
Afd. G.
Afd. Z.
Afd. C.
Con-Mentrix
Bloedafname
Interne poll
Maatsch. werk.
R.P.

AD VAN BOXTEL
BRABANTLAAN 14 BREDA TELEF, 33478

AssurantiEn	 Hypotheken	 Financieringen



Vervolg, wij namen afscheid van

Mej. Saba	 Afd. A.
Mej. A. Touw	 Chir. poll
Mevr. Vermeulen-Visker	 Chir. poll
Mej. J. v. d. Beemt	 M.P.
Mej. E. Raeymaekers	 Klin. chem. lab.
Mej. G. de Wit	 Klin. chem. lab.
Dhr. G. Oostlander	 Klin. chem. lab.
Dhr. P. de Zwart	 Portier
Mevr. Luijsterburg-Snoeren	 Klin. chem. lab.
Mej. A. Nijhuis	 Afd. A.
Dhr. N. van Gorkom	 Klin. chem. lab.
Dhr. M. Vermeulen	 Klin. chem. lab.
Mej. E. van Zundert	 Afd. Z.

HUWELIJKEN

7-7-1970 Mej. Y. Cardon (Afd. B) met Dhr. G. Raams.

WIJ FELICITEREN

Dhr. en Mevr. Donkers (leerl.-verpl.) met de geboorte van hun dochter
Maureen;

Dhr. en Mevr. Goossens (O.K.-Narc.) met de geboorte van hun dochter
Esther.

Dhr. en Mevr. de Leeuw (Klin. Chem. Lab.) met de geboorte van hun
dochter Hanneke.

Dhr. en Mevr. Strdter (Civ. Dienst) met de geboorte van hun zoon Ronald;

Redaktie : Zr. Bakx, Zr. Dunk, Br. v. Groesen,
Dhr. Strater, Dhr. Vissers.

Foto-reportages : Zr. van Dongen.

Illustraties : The van Gastel en Zr. Bakx.

Druk : Drukkerij West-Brabant, Dreef 58, Breda.

Kopy inleveren voor de 10e van iedere maand bij de afdeling
personeelszaken.
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