
 
Aanvullende informatie t.b.v. cursisten 
 
 
 
1. Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming  

• Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging met meer informatie over de lestijden 
en de locatie. Het lesmateriaal wordt door de docent aan u uitgereikt op de eerste cursusdag. 

• Tijdens de theoriedagen kunt u zich aanmelden voor de gewenste practicumdatum indien de datum nog niet vast 
staat. Het practicum is wettelijk verplicht voor iedere deelnemer aan de cursus. Wegens veiligheidsvoorschriften 
vindt dit practicum plaats bij Applus+ RTD te Rotterdam. Tijdens het practicum wordt van u verwacht dat u in het 
bezit bent van een rekenapparaat dat naast de gangbare rekenkundige functies ook de functie yX bevat 
(machtsverheffen). Het is verplicht om tijdens het practicum veiligheidsschoenen en een werkjas te dragen. 

• Een week voorafgaand aan het practicum ontvangt u van ons een uitnodiging met hierin informatie over locatie en 
aanvangstijd voor het practicum en het landelijk examen. Hierin staat tevens uw kandidaatnummer voor het 
examen.  

• Tijdens het examen dient u zich te kunnen legitimeren. Zonder geldig legitimatiebewijs is het medewerkers van 
Training & Opleiding voorbehouden u niet aan het examen te laten deelnemen. 

• Door deel te nemen aan de cursus en het examen onderwerpt u zich aan het ‘Examenreglement cursussen 
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming’. Dit reglement kunt u opvragen. 

• Na het behalen van het examen sturen wij binnen 4 tot 6 weken het officiële diploma ondertekent door de 
examencommissie naar uw werkgever; tenzij anders is afgesproken. Examenresultaten worden pas bekend gemaakt 
nadat de betaling is vastgesteld. Deze bepaling geldt ook voor de verstrekking van het behaalde diploma. 

2. Refresher Tms  

• Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging met daarin de lestijden en locatie. 
Het lesmateriaal wordt door de docent aan u uitgereikt bij aanvang van de studiedag. 

• Na het volgen van de studiedag krijgt u binnen 2 tot 4 weken een cursusverklaring toegestuurd. Verklaringen 
worden pas verstrekt nadat de betaling is vastgesteld.  

3. Voorlichtingsdag ioniserende straling (algemeen en voor schroot- en metaalhandel) 

• Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging met daarin de lestijden en locatie. 
Het lesmateriaal wordt door de docent aan u uitgereikt bij aanvang van de studiedag. 

• Het is toegestaan eigen stralingsmeetapparatuur mee te nemen en deze tijdens de diverse praktijkopdrachten te 
gebruiken.  

• Tijdens het practicum bent u verplicht veiligheidsschoenen en een werkjas te dragen. 
• Na het volgen van de studiedag krijgt u binnen 2 tot 4 weken een cursusverklaring toegestuurd. Verklaringen 

worden pas verstrekt nadat de betaling is vastgesteld.  

4. Bij- en nascholing voor (algemeen) coördinerend stralingsdeskundigen 

• Ongeveer twee weken voor aanvang ontvangt u een uitnodiging met informatie over locatie en aanvangstijd van de 
cursus.  

• Na het volgen van de studiedag krijgt u binnen 2 tot 4 weken een cursusverklaring toegestuurd. Verklaringen 
worden pas verstrekt nadat de betaling is vastgesteld. Op deze cursusverklaring staan het aantal behaalde punten 
vermeld die u kunt gebruiken voor uw (her)registratie bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. 
 
 
 
 


