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EXAMENREGLEMENT 

CURSUSSEN IONISERENDE STRALING 
Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming 

Industriële Radiografie, Meet- en Regeltechniek, NORM en Tandheelkunde-basisniveau (versie 
juli 2019) 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 
  

Artikel 1 
 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

ANVS: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. 
Applus+ RTD:  Applus Röntgen Technische Dienst. 

Bevoegd gezag:  de ANVS. 
TMS: cursus toezichthoudend medewerker stralingsbescherming van Applus+ RTD. 

Diploma TMS-IR:  diploma ioniserende straling deskundigheidsniveau toezichthoudend medewerker 
stralingsbescherming/Industriële Radiografie (IR). 

Diploma TMS-M&R:  diploma ioniserende straling deskundigheidsniveau toezichthoudend medewerker 

stralingsbescherming/Meet- en Regeltechniek (M&R). 
Diploma TMS-NORM : diploma ioniserende straling deskundigheidsniveau toezichthoudend medewerker 

stralingsbescherming/NORM (NORM). 
Diploma TMS-THB: diploma ioniserende straling deskundigheidsniveau toezichthoudend medewerker 

tandheelkunde-basisniveau (THB).   

Deskundigheidsniveau toezichthoudend medewerker stralingsbescherming: deskundigheidsniveau zoals 
genoemd in artikel 7.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Stb. 2017, 404) en in 

afdeling 5.2 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Stcrt. 2018, 1374). 
Examencommissie: commissie ingesteld door Applus+ RTD, zoals genoemd in artikel 21. 

Examenbureau: bureau onderdeel van Applus+ RTD, zoals genoemd in artikel 3. 

Kandidaat: een natuurlijke persoon die het examen, zoals genoemd in dit reglement aflegt. 
NORM: Naturally-Occurring Radioactive Material. 

Toezichthouder: medewerker van Applus+ RTD die toezicht houdt op een juiste gang van zaken tijdens het  
examen; waaronder het naleven van dit reglement. 

 
 

Artikel 2 

 
Dit examenreglement is van toepassing op de organisatie van de examens en bevat de eisen waaraan een 

kandidaat moet voldoen om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een diploma TMS-IR, een 
diploma TMS-M&R, een diploma TMS-NORM of een diploma TMS-THB. 

 

 
Artikel 3 

 
1. Applus+ RTD verplicht zich tegenover het bevoegde gezag het examen volgens dit reglement te 

organiseren en draagt zorg voor de naleving ervan. 

2. Applus+ RTD onderhoudt een examenbureau dat ondersteuning verleent bij de uitvoering van dit 
reglement. 

 
 

Artikel 4 
 

Dit reglement is beschikbaar op de Memotrainer® van Applus+ RTD en is opvraagbaar voor kandidaten bij het 

examenbureau. Door deel te nemen aan het examen stemt de kandidaat in met dit reglement en verklaart hij 
zich akkoord hieraan te voldoen. 
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Artikel 5 

 
Bij het examen is tenminste één afgevaardigde van de examencommissie of een vertegenwoordiger van het 

examenbureau aanwezig.  
 

 

AANMELDING VOOR EN TOELATING TOT HET EXAMEN 
 

Artikel 6 
 

Kandidaten die aan door Applus+ RTD georganiseerde cursussen TMS hebben deelgenomen, mogen de 

examens afleggen. 
 

 
Artikel 7 

 
Extraneï kunnen aan een examen deelnemen mits een verklaring van deelname aan een wettelijk erkend 

practicum Ioniserende Straling schriftelijk kan worden overlegd.  

 
 

REGELING TERUGTREKKING EN ABSENTIE 
 

Artikel 8 
 

1. De kandidaat die zich wenst terug te trekken van het examen, maakt dit uiterlijk 2 weken voor de 

examendatum schriftelijk kenbaar aan het examenbureau. 
2. De kandidaat die het examen wenst uit te stellen, maakt dit uiterlijk 2 weken voor de examendatum 

schriftelijk kenbaar aan het examenbureau. Het uitstellen van een examen is eenmalig vrij van 
kosten mogelijk. Bij een volgende deelname is de kandidaat het examentarief opnieuw verschuldigd. 

3. Kandidaten die zonder kennisgeving op het examen afwezig zijn, kunnen alsnog op de eerstvolgende 
examendatum examen doen. Voor dit examen zullen de dan geldende examenkosten in rekening 

worden gebracht. 

4. Het is toegestaan aan het examen deel te nemen, wanneer de kandidaat niet in staat is geweest 
maximaal één dag aan de cursus deel te nemen.  

 
 

Artikel 9 

 
1. De kosten, verbonden aan het afleggen van het eerste examen, zijn onderdeel van de cursusprijs. 

Hierop is geen restitutie mogelijk. 
2. De kosten voor een herexamen of een volgend examen worden telkens afzonderlijk in rekening 

gebracht bij de kandidaat of diens werkgever. 

 
 

PRACTICUM IONISERENDE STRALING 
 

Artikel 10 
 

1. Iedere kandidaat is verplicht aan een wettelijk erkend practicum ioniserende straling deel te nemen. 
Hiertoe tekent hij voor aanvang van het practicum de presentielijst. De practicumleider beoordeelt of 

de kandidaat alle tot het practicum behorende proeven en communicatieopdracht(en) voldoende 

heeft uitgevoerd en autoriseert op grond daarvan de practicumlijst. 
2. Tijdens het practicum wordt de kandidaat beoordeeld op: voldoende participatie, voldoende inzet en 

het tonen van stralingshygiënisch verantwoord gedrag. 
3. De geldigheidsduur van het behaalde practicum ioniserende straling is 2 jaar en komt te vervallen 
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indien de kandidaat niet binnen de genoemde periode heeft deelgenomen aan het schriftelijke 

examen. 
 

 
Artikel 11 

 

De kandidaat die (nog) niet heeft deelgenomen aan het voorgeschreven practicum ioniserende straling kan 
deelnemen aan het schriftelijke examen. Bij voldoende examenresultaat zal het verstrekken van het diploma 

pas plaatsvinden nadat aan de bepalingen van artikel 9 en 10 is voldaan. 
 

 

VRIJSTELLING EN BIJZONDERE TOELATING 
 

Artikel 12  
 

1. Vrijstellingen en bijzondere toelatingen worden verleend door de examencommissie. 
2. De examencommissie kan kandidaten vrijstelling verlenen voor het volgen van de theorielessen. 

3. De examencommissie kan kandidaten toelaten tot het schriftelijk examen op grond van een verleende 

vrijstelling. 
4. Kandidaten die in het bezit zijn van een relevant HBO- of WO-diploma kunnen vrijstelling aanvragen 

om theorielessen niet te volgen. 
5. Om voor een vrijstelling, als bedoeld in dit artikel, in aanmerking te komen, richt een kandidaat een 

verzoek daartoe tot de examencommissie; dit verzoek gaat vergezeld van bewijsstukken. 

6. Aan de behandeling van vrijstellingsverzoeken zijn – ongeacht de uitspraak – administratiekosten 
verbonden. 

7. Het examenbureau is belast met de uitvoering van dit artikel. 
 

 

UITVOERING VAN HET EXAMEN 
 

Artikel 13 
 

1. Landelijke examens worden minimaal driemaal per jaar gehouden op een centrale locatie in Nederland. 
 Examens kunnen desgewenst aansluitend op een cursus worden afgenomen of op een nader te 

bepalen locatie. 

2. De kandidaat die het examen buiten Nederland wenst af te leggen, richt zich drie maanden 
voorafgaande aan de examendatum met een verzoek dienaangaande tot het examenbureau. 

3. Voor een kandidaat met een beperking (o.a. dyslexie, dyscalculie) kan de wijze van examineren 
worden aangepast aan zijn specifieke mogelijkheden. Hiertoe dient de kandidaat minimaal drie 

weken voorafgaand aan het examen een verzoek in te dienen bij het examenbureau. Bij dit verzoek 

dient de kandidaat een verklaring van een erkend deskundige te overleggen. De dan gekozen 
examenvorm (o.a. verlenging van de examenduur) moet voldoen aan examen technische eisen, 

zoals validiteit en betrouwbaarheid. De doelstellingen en het niveau van deze gekozen examenvorm 
mogen niet anders zijn dan de beoogde doelstellingen en het niveau van het oorspronkelijke 

examen. 
4. Voor kandidaten met een arbeidshandicap, die het afleggen van een examen bemoeilijkt, zal de 

toezichthouder, in overleg met het examenbureau, een adequate voorziening proberen te treffen. De 

kandidaat dient zijn handicap minimaal drie weken voor het examen kenbaar te maken aan het 
examenbureau. 

5. In bijzondere gevallen kan het examen worden afgenomen op andere plaatsen dan gebruikelijk. In 
gevallen genoemd onder punt 3 t/m 5 van dit artikel richt een kandidaat zich met een verzoek tot 

het examenbureau. Het examenbureau geeft uitsluitsel, in overleg met de examencommissie. De 

bepalingen van dit reglement blijven onverkort van kracht. 
6. Alle kosten verbonden aan een dergelijk examen zullen worden belast aan de kandidaat of diens 

werkgever. 
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Artikel 14 

 
1. Een kandidaat legitimeert zich tijdens het examen. Op het identiteitsbewijs dient tenminste 

familienaam plus voornamen voor te komen evenals geboortedatum, geboorteplaats en een goed 

gelijkende pasfoto. 
2. Als identiteitsbewijs wordt aangemerkt: 

 een geldig paspoort; 

 een geldige Europese Identiteitskaart; 

 een geldig rijbewijs. 

3. Indien een kandidaat niet in staat is het in dit artikel genoemde bewijs te tonen, kan hem door de  
toezichthouder het recht tot deelname of verdere deelname aan het examen worden ontzegd. 

 

 
Artikel 15 

 
1. Een kandidaat die na aanvang van het examen de examenruimte betreedt, wordt alleen toegelaten na 

toestemming van de toezichthouder. De reeds verstreken examentijd  wordt niet gecompenseerd.  
2. Indien een kandidaat de examenruimte heeft verlaten, zal geen toestemming worden verleend aan 

een verlate kandidaat om alsnog aan het examen deel te nemen. 

3. In afwijking van het tweede lid mag een kandidaat uitsluitend met toestemming van dagvoorzitter de 
examenruimte tijdelijk verlaten. Zodra een kandidaat het examen heeft beëindigd en de examenruimte 

heeft verlaten, zal er geen toestemming meer worden verleend om deze ruimte alsnog te betreden. 
 

 

Artikel 16 
 

Het tijdens het examen gebruiken van (draagbare) telefoontoestellen of andere communicatiemiddelen 
waarmee berichten kunnen worden verzonden en/of ontvangen, dan wel op een andere wijze informatie kan 

worden vergaard, is niet toegestaan. Indien het gebruik ervan tijdens het examen wordt geconstateerd zal 
de kandidaat onmiddellijk van het examen worden verwijderd. Als sanctie volgt afwijzing, ongeacht de tot 

dat moment bereikte score. Er vindt geen restitutie van de examenkosten plaats. 

 
 

Artikel 17 
 

Het papier, dat nodig is voor het uitwerken van de opgaven, wordt aan de kandidaat voor aanvang van het 

examen verstrekt. Verder mag er alleen gebruik worden gemaakt van schrijfgereedschap en een 
zakrekenmachine. 

 
 

Artikel 18 

 
Het examen IR en het examen M&R bestaat uit 50 vragen; vraag 1-40 zijn basisvragen, 41-50 zijn specifieke 

vragen.  
Het examen NORM bestaat uit 40 vragen; vraag 1-30 zijn basisvragen, 31-40 zijn specifieke vragen. Er is 

een kleine overlap tussen de basisvragen IR, M&R en NORM. 
Het examen THB bestaat uit 40 vragen; vraag 1-30 zijn basisvragen, 31-40 zijn specifieke vragen. Er is een 

kleine overlap tussen de basisvragen IR, M&R en NORM. 

 
 

Artikel 19 
 

De examenvragen voldoen aan door het bevoegde gezag gestelde eisen, waarvan de onderwerpen zijn 
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behandeld tijdens door Applus+ RTD verzorgde cursussen en practica ioniserende straling. 

 
 

Artikel 20 
 

Elke meerkeuzevraag bevat 4 keuzemogelijkheden; één daarvan is het juiste antwoord en drie zijn 

zogenaamde "afleiders". De afleiders worden zodanig gekozen, dat de vraag voldoende onderscheid maakt 
tussen de kandidaten die de stof beheersen en de kandidaten die de stof onvoldoende beheersen. Wanneer 

achteraf blijkt, dat een vraag hieraan niet voldoet, zal deze bij de beoordeling niet worden meegerekend. De 
examencommissie neemt hierover de beslissing. 

 

 
 

Artikel 21 
 

1. Applus+ RTD stelt een examencommissie in. 
2. De examencommissie bestaat uit: 

- Een onafhankelijk voorzitter. 

- De manager Training en Opleiding van Applus+ RTD. 
- Minimaal twee stralingshygiënisch gekwalificeerde medewerkers (bij de ANVS geregistreerd als 

stralingsbeschermingsdeskundige kwalificatie: (algemeen) coördinerend stralingsdeskundige) 
van Applus RTD dan wel van buiten. 

- Een secretaris afkomstig van het examenbureau. 

3. De taken van de examencommissie zijn: 
- Borging van de kwaliteit van de examens. 

- Vaststelling van het eindcijfer van iedere kandidaat, als bedoeld in artikel 25. 
- Behandeling en afdoening van klachten en bezwaren, als bedoeld in artikel 33. 

- Verlening van vrijstelling en het doen van bijzondere toelatingen, als bedoeld in artikel 12. 

- Beslissing inzake onvoorziene omstandigheden en het verrichten van bijzondere     
voorzieningen, als bedoeld in artikel 36. 

 
 

BEOORDELING EN VERWERKING VAN DE EXAMENS 
 

Artikel 22 

 
De waardering van het door de kandidaat gemaakte examen wordt verkregen door beoordeling door een 

examinator of met behulp van geprogrammeerde, mechanische dan wel handmatige correctie. 
 

Het antwoord op een vraag wordt fout gerekend, indien: 

 het gekozen antwoord niet juist is. 
 geen enkel antwoord wordt gekozen. 

 meer dan één antwoord wordt gekozen. 
 

Afhankelijk van het aantal goed beantwoorde vragen wordt een cijfer toegekend volgens de volgende 
tabellen: 

 

CONVERSIETABEL NORM en THB 
40 opgaven  39 opgaven  38 opgaven 

1   = 00 t/m 12  00 t/m 11  00 t/m 10 
2   = 13 t/m 15  12 t/m 14  11 t/m 13 

3   = 16 t/m 18  15 t/m 17  14 t/m 16 

4   = 19 t/m 21  18 t/m 20  17 t/m 19 
5   = 22 t/m 26  21 t/m 25  20 t/m 24 

6   = 27 t/m 30  26 t/m 29  25 t/m 28 
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7   = 31 t/m 33  30 t/m 32  29 t/m 31 

8   = 34 t/m 36  33 t/m 35  32 t/m 34 
9   = 37 t/m 39  36 t/m 38  35 t/m 37 

10 = 40  39   38  
 

 

 
CONVERSIETABEL IR en M&R 

50 opgaven  49 opgaven  48 opgaven 
1   = 00 t/m 16  00 t/m 15  00 t/m 14 

2   = 17 t/m 19  16 t/m 18   15 t/m 17 
3   = 20 t/m 23  19 t/m 22  18 t/m 21 

4   = 24 t/m 27  23 t/m 26  22 t/m 25 

5   =  28 t/m 32  27 t/m 31  26 t/m 30 
6   = 33 t/m 37  32 t/m 36  31 t/m 35 

7   =  38 t/m 41  37 t/m 40  36 t/m 39 
8   =  42 t/m 45  41 t/m 44  40 t/m 43 

9   = 46 t/m 49  45 t/m 48  44 t/m 47 

10 = 50  49   48 
    
 

 

 
Artikel 23 
 

De kandidaat, die voor het schriftelijk examen is geslaagd met een beoordeling cijfer 6 of hoger en een 

voldoende voor het practicum heeft behaald, ontvangt het diploma TMS-M&R, TMS-IR, TMS-NORM of TMS-
THB. 

 

 
Artikel 24 

 
1. Kandidaten die niet zijn geslaagd kunnen zich, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9. 

aanmelden voor een herexamen. 
2. Indien de kandidaat het practicum ioniserende straling reeds heeft doorlopen, behoeft hij/zij niet 

opnieuw deel te nemen. Het gebruikmaken van deze mogelijkheid wordt niet in de kosten 

gecompenseerd. 
 

 
Artikel 25 

 

1. De examencommissie stelt voor iedere kandidaat het eindcijfer vast. 
2. De examencommissie stelt vast welke kandidaten zijn geslaagd, afgewezen, dan wel een herexamen 

mogen doen. 
3. De uitslag van het examen wordt uiterlijk 6 weken na de examendatum schriftelijk aan de kandidaat 

bekendgemaakt en/of aan diens werkgever. 

4. De cijferlijst wordt ondertekend door de voorzitter van de examencommissie. 
5. Nadat het examen, al dan niet na een herexamen, met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de 

werkgever het diploma welke het diploma zal verstrekken aan de kandidaat. 
6. Het diploma heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij het bevoegd gezag door verandering van 

wetgeving anders bepaalt. 
7. Indien de kandidaat en/of zijn werkgever niet aan de financiële verplichtingen jegens het 

opleidingsinstituut Applus+ RTD heeft voldaan, wordt de uitslag niet aan de kandidaat bekend 

gemaakt.  
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Artikel 26 
 

De geldigheidsduur van het schriftelijk examen is 2 jaar en komt te vervallen indien de kandidaat niet binnen 
die periode heeft deelgenomen aan het practicum ioniserende straling. 

 

 
Artikel 27 

 
1. Het schriftelijke examenwerk blijft minimaal 5 jaar bewaard en zoveel langer als een eventuele 

beroepsprocedure duurt. 

2. De bewaartermijn van de examenopgaven is minimaal 3 jaar. 
3. Het examenbureau is verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze bewaartermijnen. 

 
 

Artikel 28 
 

1. Kandidaten hebben het recht hun examenwerk in te zien. Over de beoordeling van het examen kan 
niet gecorrespondeerd worden. Kandidaten die het examenwerk willen inzien, kunnen binnen 

veertien dagen na het versturen van de schriftelijke uitslag een verzoek daartoe indienen bij het 

examenbureau. 
2. Tijdens het inzien van het examenwerk door een kandidaat is te allen tijden een functionaris van het 

examenbureau aanwezig. 
3. Het inzien is alleen mogelijk ten kantore en onder toezicht van het examenbureau. 

 

 
BEDROG EN ONREGELMATIGHEDEN 

 
Artikel 29 

 
1. Een kandidaat die voor of tijdens het examen onregelmatigheden of bedrog dan wel een poging 

daartoe pleegt of andere kandidaten tot het plegen daartoe in staat stelt, wordt niet toegelaten tot 

dan wel onmiddellijk verwijderd van het examen.  
2. In het dagrapport van de toezichthouder wordt van de geconstateerde overtreding melding 

gemaakt. 
3. De toezichthouder stuurt het dagrapport, door tussenkomst van het examenbureau, naar de 

voorzitter van de examencommissie. Tot dit oordeel kan behoren: een verdere (definitieve) 

uitsluiting van het examen of vervallenverklaring van de reeds behaalde resultaten. 
4. De voorzitter van de examencommissie stelt een voorlopig oordeel voor een uitslag op, dat 

vervolgens ingevolge het zesde lid, wordt vastgesteld door de examencommissie. 
5. Indien de ontdekking van het bedrog na afloop van het examen plaatsvindt, wordt aan de kandidaat 

die zich hieraan heeft schuldig gemaakt geen cijferlijst en diploma uitgereikt. Indien cijferlijst en 

diploma reeds aan de kandidaat zijn verstrekt, zullen deze door de examencommissie ongeldig 
worden verklaard en vervolgens door het examenbureau worden teruggevorderd. 

6. Alvorens uitvoering wordt gegeven aan het vermelde in onderdeel 5, wordt de kandidaat in de 
gelegenheid gesteld om door de voorzitter van de examencommissie te worden gehoord. Het 

verweer van de kandidaat zal ter eventuele acceptatie aan minimaal twee leden uit de 
examencommissie worden voorgelegd. De genomen beslissingen worden, schriftelijk en met 

redenen omkleed, aan de kandidaat medegedeeld.  

7. Indien sprake is van ernstige feiten wordt de uitslag medegedeeld aan het bevoegd gezag. 
 

 
DIPLOMA 

 

Artikel 30 
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Een diploma bevat naast datum, plaats van examinering en het behaalde deskundigheidsniveau onder meer 
de naam, de voorletters, de geboortedatum en de geboorteplaats van de gediplomeerde. 

 
 

Artikel 31 

 
Het diploma wordt ondertekend door: 

1. De voorzitter van de examencommissie.  
2. De Manager Training en Opleidingen van Applus+ RTD. 

 

 
Artikel 32 

 
1. De namen van hen, aan wie het diploma is toegekend, worden opgenomen in een daarvoor bestemd 

register dat in beheer is bij het examenbureau. 
2. De namen van de kandidaten blijven minimaal 30 jaar in het register bewaard. 

 
 

MOGELIJKHEID VAN BEZWAAR  EN KLACHTRECHT 

 
Artikel 33 
 

1. Kandidaten kunnen tegen de inhoud van de examenopgaven, dan wel tegen de uitslag van het 

examen bezwaar aantekenen bij de examencommissie. 
2. De kandidaat stuurt het bezwaarschrift binnen twee weken nadat de uitslag is bekendgemaakt aan 

het examenbureau. De functionaris van dit bureau voorziet het bezwaarschrift van een dagtekening 

en stuurt het onverwijld naar de voorzitter van de examencommissie en haar leden. 
3. De dagtekening wordt gezien als de datum waarop het bezwaar is ingediend en is doorslaggevend 

voor de termijnbepaling van lid 2 van dit artikel. 
4. Het bezwaar is voorzien van een motivatie, de naam en het adres van de indiener, de datum van 

indiening en een omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt. 
5. De voorzitter van de examencommissie doet, na overleg met de examencommissie, binnen een 

termijn van acht weken na indiening van het bezwaar uitspraak. 

6. De bezwaren worden ingediend op een door het examenbureau beschikbaar gesteld 
bezwaren/klachtenformulier. 

 
 

Artikel 34 
 

1. Bij geschillen, anders dan bedoeld in artikel 33, of klachten over de gang van zaken bij het examen, 

kan een kandidaat binnen een termijn van twee weken na bekendmaking van de definitieve uitslag 
van het examen een met redenen omklede schriftelijke klacht indienen bij Applus+ RTD. 

2. De kandidaat stuurt de klacht binnen twee weken nadat de uitslag is bekendgemaakt aan het 
examenbureau. De functionaris van dit bureau voorziet de klacht van een dagtekening en draagt 

zorg voor de verdere afhandeling binnen Applus+ RTD. 
3.  De dagtekening wordt gezien als de datum waarop de klacht is ingediend en is doorslaggevend voor 

de termijnbepaling van lid 2 van dit artikel. 

4.  De klacht is voorzien van een motivatie, de naam en het adres van de indiener, de datum van 
indiening en een omschrijving over de gang van zaken, een maatregel of beslissing waarover een 

klacht wordt ingediend. 
5.  Indien de kandidaat zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtprocedure, kan deze binnen 

een termijn van vier weken hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij de voorzitter van de 

examencommissie. De onderdelen van dit artikel zijn hierop van overeenkomstige toepassing.   
6.  De voorzitter van de examencommissie doet binnen een termijn van acht weken na indiening van de 
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klacht uitspraak. Bij zijn uitspraak kan de voorzitter advies inwinnen van de verantwoordelijk 

ambtenaar voor de stralingsopleidingen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming. 

7.  De klacht wordt ingediend op een door het examenbureau beschikbaar gesteld 
bezwaren/klachtenformulier. 

 
 

GEHEIMHOUDING 

 
Artikel 35 
 

Voor een ieder die binnen het examenbureau, de examencommissie alsmede bij Applus+ RTD betrokken is 

bij de examens en daarbij de beschikking heeft over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of 
redelijkerwijs kan vermoeden, geldt een geheimhoudingsplicht. 

 

 
SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 36 

 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of waarin zich een verschil van interpretatie voordoet, 

beslist de examencommissie. 

 
 

Artikel 37 
 

Het reglement van maart 2016 wordt ingetrokken en vervangen door het onderwerpelijke reglement. 

 
 

Artikel 38 
 

Het origineel van dit examenreglement wordt bewaard bij het examenbureau. 
 

Rotterdam; 31 juli 2019 

De voorzitter van de examencommissie: mr. C. Thijssen, 
De manager Training en Opleidingen Applus+ RTD: ing. R. Helderop, 


