REGLEMENT
voor het bij-, en nascholingsprogramma op deskundigheidsniveau ‘Toezichthoudend
Medewerker Stralingsbescherming – Verspreidbare Radioactieve Stoffen niveau D’ (TMSVRS D)

ARTIKEL 1
Dit bij- en nascholingsprogramma wordt georganiseerd door de Stralingsbeschermingseenheid
(SBE) Randwyck, en is bedoeld voor medewerkers die in het bezit zijn van een diploma van de
cursus ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – Verspreidbare Radioactieve
Stoffen niveau D’ (TMS-VRS D) of de voorloper daarvan, ‘Stralingshygiëne niveau 5B’, en
zelfstandig werkzaamheden verrichten met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS), dan wel
zelfstandig werkzaamheden verrichten in ruimten of arealen waar met VRS wordt gewerkt.
ARTIKEL 2
Het volgen van het bij- en nascholingsprogramma is verplicht voor medewerkers die, op het
moment van de start van de bij- en nascholing, zelfstandig werkzaamheden verrichten met VRS,
zelfstandig werkzaamheden verrichten in ruimten of arealen waar met VRS wordt gewerkt, dan
wel voor hen die dat in het afgelopen jaar hebben gedaan of in het komende jaar van plan zijn te
gaan doen.
ARTIKEL 3
De inhoud van het programma, de verplicht te volgen onderdelen daarin, en het tijdsbestek waarin
de bij- en nascholing wordt aangeboden en dient te worden gevolgd, worden op kwaliteit
beoordeeld en vastgesteld door de Algemeen Coördinerend Deskundige (ACD) Randwyck, in de
hoedanigheid van Opleidingsverantwoordelijke stralingshygiënische opleidingen, in
samenspraak met de Examencommissie ‘Stralingshygiënische opleidingen Randwyck’, en
schriftelijk vastgelegd. Deze voorwaarden worden tevens gepubliceerd op de website van de SBE.
ARTIKEL 4
Als het bij- en nascholingsprogramma een practicum bevat, dan geldt voor medewerkers die bij
aanvang van het bij- en nascholingsprogramma korter dan 3 jaar geleden een relevant diploma
stralingshygiëne hebben behaald, een vrijstelling voor deelname aan dit practicum. Daar waar
twijfel bestaat over het niveau van de gevolgde opleiding, beoordeelt de ACD of deze opleiding
recht geeft op vrijstelling.
ARTIKEL 5
Deelnemers zijn vrij om meer dan het aantal verplicht gestelde onderdelen te volgen, mits dit past
binnen de begrote capaciteit van het programma. Dit is ter beoordeling aan de coördinator bij- en
nascholing TMS-VRS D van de SBE, waar nodig in samenspraak met de ACD en/of
Examencommissie.
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ARTIKEL 6
Medewerkers voor wie de verplichting tot deelname conform Artikel 2 van dit reglement niet
geldt, maar die wel in het bezit zijn van een diploma zoals genoemd in Artikel 1 van dit reglement,
mogen op vrijwillige basis deelnemen aan het bij- en nascholingsprogramma, mits dit past binnen
de begrootte capaciteit van het programma. Dit is ter beoordeling aan de coördinator bij- en
nascholing TMS-VRS D van de SBE, waar nodig in samenspraak met de ACD en/of
Examencommissie.
ARTIKEL 7
Medewerkers voor wie deelname verplicht is gesteld conform Artikel 1 en 2, maar van wie het
arbeidscontract wordt beëindigd voordat het bij- en nascholingsprogramma kan worden
afgerond, geven onverlet invulling aan deze verplichting en ontvangen bij uitdiensttreding op
verzoek een certificaat waarin de gevolgde onderdelen zijn gespecificeerd. De omvang van de
deelnameverplichting wordt afgestemd met de ACD en de Examencommissie.
ARTIKEL 8
Deelnemers en hun leidinggevenden worden ten minste 2 maanden voor aanvang van het bij- en
nascholingsprogramma schriftelijk geïnformeerd over het programma, de verplicht te volgen
onderdelen en de omvang daarvan.
ARTIKEL 9
De SBE hanteert een registratiesysteem voor deelname op basis van inschrijving, dat wordt
beheerd door de coördinator bij- en nascholing TMS-VRS D.
ARTIKEL 10
Deelname aan (volledige) programmaonderdelen wordt ter plekke op papier geregistreerd door
of namens de coördinator bij- en nascholing TMS-VRS D, wat wordt gebruikt om te controleren of
aan de gestelde verplichting wordt voldaan. Deze registratie wordt later digitaal verwerkt.
ARTIKEL 11
Bij ziekte of afwezigheid door welke reden dan ook, zal het betreffende programmaonderdeel niet
als voldaan worden geregistreerd, en zal een alternatief programmaonderdeel moeten worden
gevolgd.
ARTIKEL 12
Alleen als is voldaan aan de deelname-eis binnen een bepaald tijdvak, zoals vooraf vastgesteld en
met de deelnemers gecommuniceerd, behoudt een medewerker het recht om zelfstandig
handelingen uit de voeren met VRS, dan wel werkzaamheden uit te voeren in ruimten en/of
arealen waar met VRS wordt gewerkt. Op verzoek van de medewerker verstrekt de SBE een
certificaat van deelname.
ARTIKEL 13
Het voldoen aan de deelname-eis, zoals weergegeven in Artikel 12 van dit reglement, is geen
vrijstelling voor deelname aan het bij- en nascholingsprogramma in de toekomst.
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ARTIKEL 14
Een medewerker, die conform Artikel 1 en 2 van dit reglement, verplicht is tot deelname aan het
bij- en nascholingsprogramma, maar niet voldoet aan de minimale deelname-eis, wordt het recht
ontnomen om zelfstandig handelingen uit te voeren met VRS, dan wel werkzaamheden te
verrichten in ruimten en/of arealen waar VRS worden toegepast.
ARTIKEL 15
Medewerkers die niet hebben voldaan aan de minimale deelname-eis voor bij- en nascholing
kunnen uitsluitend opnieuw het recht verwerven tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen
met VRS, dan wel tot het verrichten van werkzaamheden in ruimten en/of arealen waar VRS
worden toegepast, door middels het met goed gevolg afleggen van een examen op het niveau van
de opleiding TMS-VRS D aan te tonen dat hun kennisniveau voldoet aan de binnen de vergunning
gestelde eis. Vervolgens geldt onverlet de plicht om deel te nemen aan het bij- en
nascholingsprogramma en het voldoen aan de deelname-eis.
ARTIKEL 16
Indien medewerkers niet kunnen voldoen aan de deelname-eis, dienen zij dit schriftelijk mede te
delen aan de ACD. Deze zal, in samenspraak met de voorzitter van de Examencommissie, bepalen
of de aangevoerde argumentatie gegrond wordt verklaard en er vrijstelling kan worden verleend,
dan wel een alternatieve opdracht moet worden uitgevoerd.
ARTIKEL 17
Dit reglement treedt in werking op 20 juni 2019, na vaststelling door de
Opleidingsverantwoordelijke van de SBE en de Examencommissie, en is geldig zolang er geen
wijziging plaatsvindt. Elke 3 jaar vindt er een revisie plaats van dit document.

H.W.H. Huyten-Erkens
Opleidingsverantwoordelijke
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