
 
 
Aanvullende informatie t.b.v. cursisten 
 
 
 
NDO cursus of hercertificatie (UT, RT, MT, PT, VT, FL) 

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

• Het lesmateriaal wordt door de docent aan u uitgereikt op de eerste lesdag; tenzij anders is afgesproken. 
• De docent maakt tijdens de cursus met u een afspraak op welke dag(en) door u zal worden deelgenomen aan de 

eventuele herhalingsdag en het examen.  
• Tijdens de cursus 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). 
• Om deel te mogen nemen aan het practicum dient u zelf persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen. In het 

onderstaande overzicht ziet u per cursus welke PBM verplicht zijn:  

Cursus: Ultrasoon Magnetisch Visueel Penetrant Radiografie Filmlezen 
Veiligheidsschoenen X X  X X  
Werkjas  X  X X  
Werkhandschoenen  X  X   
UV-bril  X  X   
TLD-meter     X  

 
UV-brillen en werkhandschoenen zijn tevens voor bruikleen aanwezig. Indien PBM ontbreken, is het medewerkers 
van Applus+ voorbehouden u niet aan het practicum te laten deelnemen.  

• Om deel te kunnen nemen aan het practicum van de cursus Radiografie dient de cursist geregistreerd medewerker A 
te zijn. Dit betekent dat de cursist in het bezit moet zijn van een geldige medische keuring, uitgevoerd door een 
stralingsarts. Mocht dit niet het geval zijn dan bestaat de mogelijkheid dat, tegen betaling en afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de arts, vooraf of bij aanvang van de cursus een medische keuring afgenomen kan worden. 
Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigen organisatie. 

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

• Na het behalen van het examen zal Applus+ een examendossier voor u samenstellen om het certificaat volgens ISO 
9712 aan te vragen bij certificerende instelling DNV GL. Hiervoor is benodigd:  

o Geldige ogentest volgens ISO 9712; tijdens de cursus kan een ogentest bij u afgenomen worden.  
o Pasfoto niet ouder dan 10 jaar; tijdens de cursus kan een pasfoto van u genomen worden. 
o Certificatieovereenkomst; deze wordt op de eerste cursusdag aan u overhandigd ter ondertekening. 
o Ervaringsverklaring met “documented evidence”; u dient aan te tonen dat u de volgens ISO 9712 verplichte 

werkervaring heeft opgedaan in de methode waarvoor u gecertificeerd wilt worden.  
o Cursusverklaring; op de laatste cursusdag ontvangt u van ons een cursusverklaring waarop het aantal 

scholingsuren vermeldt staan. 
• Na goedkeuring van uw examendossier door DNV GL duurt het ongeveer 2 tot 4 weken eer uw werkgever uw 

certificaat ontvangt. 
• Examenresultaten worden pas bekend gemaakt nadat de betaling is vastgesteld. Deze bepaling geldt ook voor de 

verstrekking van het behaalde certificaat. 

 


