
      

 

 

Cursusdata 
2021 
(Utrecht) 

12 januari 
13 januari 
26 januari 

27 januari 

09 februari 
10 februari 

 

16 maart 
17 maart 
18 maart 

30 maart 
31 maart 

01 april 
13 april 
20 april 

21 april 
22 april 

 

VoorCursus (Delft) 14 en 15 januari (facultatief) 

Practicumdag 1 11 februari (groep 1) 
groepindeling volgt 2 maart (groep 2) en 3 maart (groep 3) 

Practicumdag 2 6 april (groep 1), 7 april (groep 2), 8 april (groep 3) 

groepindeling volgt 

Praktijkopdracht 14 april (groep 1), 15 april (groep 2), 16 april (groep 3) 
groepindeling volgt 

Examentraining 03 mei 

Examen  10 mei 

Locatie 
ONLINE + practica op locatie. NCSV p/a Ornsteinlaboratorium, Princetonplein 1, 
3584 CC Utrecht. Eerste dag verzamelen bij receptie Victor J. Koningsbergergebouw. 

Routebeschrijving ontvangt u 1-2 weken voor aanvang. 

Kosten 

€ 7.150,-vrijgesteld van BTW; inclusief cursusmateriaal, examen, koffie/thee 

€ 7.775,- voor combinatie "CD én VoorCursus". (Losse "VoorCursus" te Delft € 925,-.) 

Informatie via secretariaat 
E-mail: NCSV_opleidingen_Utrecht@tudelft.nl 

Telefoon: 030-253.2713 (ma-di-do tussen 09:00-13:00 uur) 

Inschrijven 
Op onze website of via de links hieronder: 

1. Inschrijfformulier CD; en eventueel 
2. Inschrijfformulier Voorcursus 

Doelstelling en doelgroep 
Het doel van deze cursus is om mensen op te leiden tot coördinerend deskundige. Voor diverse 
specialisten is deze scholing verplicht, zoals voor klinisch fysici, inspecteurs van de rijksoverheid 

en beheerders van radionuclidenlaboratoria. 

Daarnaast is de cursus nuttig voor degene die als leidinggevende, onderzoeker of nucleair 
geneeskundige betrokken is bij de stralingshygiëne en een goed inzicht wenst in de 

stralingsveiligheid.  
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Opleiding tot Stralingsbeschermingsdeskundige 

op het niveau van Coördinerend Deskundige 

(CD) 

(voorheen deskundigheidsniveau 3) 

mailto:NCSV_opleidingen_Utrecht@tudelft.nl
https://www.tudelft.nl/tnw/zakelijk/faciliteiten/reactor-instituut-delft/ncsv-opleidingen/
https://tudelft-rid.opleidingsportaal.nl/Aanbod2/details?categorieId=4566&opleidingssoortId=48025
https://tudelft-rid.opleidingsportaal.nl/Aanbod2/details?categorieId=4566&opleidingssoortId=57785
https://tudelft-rid.opleidingsportaal.nl/Aanbod2/details?categorieId=4566&opleidingssoortId=57785


  

 

Cursusopzet: 

 

Inhoud 
In de cursus worden alle aspecten van de stralingsbescherming behandeld, van fysica tot bio- 
logische gevolgen, van meetmethoden tot wet- en regelgeving. De cursus bestaat voor een 

groot deel uit presentaties en hoorcolleges, aangevuld met werkcolleges. Een verplicht onder- 
deel van de cursus is het practicum, waarvoor circa 40% van de contacttijd is ingepland. Ook 

andere vaardigheden voor de praktijk van een stralingsdeskundige komen aan de orde, zoals 
communicatietechniek en een introductie in de ethische aspecten van het vakgebied. 

 

Vooropleidingsniveau en zelfstudietijd 
Het verwachte vooropleidingsniveau is een HBO of WO-opleiding in een technische, medische 
of natuurwetenschappelijke richting. Als uw voorkennisniveau hier niet mee overeenkomt, is het 

mogelijk een VoorCursus te volgen om hiaten op het gebied van wis- en natuurkunde op te 
vullen. 

Gedurende de hele opleiding is het noodzakelijk de studiestof zelfstandig te bestuderen en te 

oefenen met (examen)vraagstukken. 

Het benodigde aantal zelfstudie-dagen bedraagt circa 20 dagen, afhankelijk van de voorkennis 
van de cursist. 

 

Lesmateriaal 
Bij het begin van de cursus ontvangt u een map met daarin hand-outs 

van alle presentaties, een handleiding voor het practicum, uitwerkingen 
van vraagstukken en een bundel met oefenexamens. 

Tijdens de cursus wordt het boek Inleiding tot de stralingshygiëne 
gebruikt. Tevens ontvangt u als naslagmateriaal de 
Karlsruher Nuklidkarte en het Handboek Radionucliden. 

U wordt verzocht zelf een wetenschappelijke rekenmachine 
(bv. een Casio fx-82MS) mee te nemen. 

 

Examen en diploma 
De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen betreft twee onderdelen, een meer-
keuzedeel waarin de parate kennis wordt getoetst en een open vragen gedeelte waarin u vier 

stralingshygiënische vraagstukken uit de praktijk dient op te lossen. Bij voldoende resultaat 
ontvangt u het landelijk erkende diploma voor Stralingsbeschermingsdeskundige op het 
niveau van Coördinerend Deskundige. 

https://www.tudelft.nl/tnw/zakelijk/faciliteiten/reactor-instituut-delft/ncsv-opleidingen/cursussen/voorcursus/

