
POSTGRADUAAT 
STRALINGSDESKUNDIGE

PROGRAMMA  
Het postgraduaat Stralingsdeskundige voldoet aan de wettelijke stralingsbescherming gerelateerde opleidingsvereisten voor de 
deskundige bevoegd in fysische controle klasse II. Het opleidingsprogramma omvat een combinatie van theoretische vakken en 
een belangrijk aandeel praktijk (werkzittingen, labo’s, gevalstudies). De onderstaande modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd 
worden als permanente vorming voor de erkend deskundige klasse II.

 f Module 1: Kernfysica
 f Module 2: Stralingsfysica
 f Module 3: Radiochemie 
 f Module 4: Nucleaire meettechniek in stralingsbescherming
 f Module 5: Radiobiologie en de fundamenten van de stralingsbescherming 
 f Module 6: Dosimetrie 
 f Module 7: Wet- en regelgeving 
 f Module 8: Optimalisering en interventie 
 f Module 9: Praktische stralingsbescherming 
 f Module 10: Ethische aspecten van het stralingsrisico

DEVELOP YOUR TALENT
Levenslang leren aan UHasselt
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http://uhasselt.be/see


De opleiding is in overeenstemming met de vereisten van het KB van 20 juli 2001 voor de ‘deskundige bevoegd in de fysische controle’ 
(art. 73.2). 

Verschillende modules van het postgraduaat Stralingsdeskundige kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden door agenten 
stralingsbescherming op zoek naar een opleiding om te voldoen aan de opleidingsvereisten van het nieuwe KB voor fysische controle. 
De externe of interne deskundigen erkend in de fysische controle van uw dienst bepalen het vereiste opleidingspakket. Nieuwe KB (sinds 
december 2018) voor de fysische controle vindt u via website van het FANC.

DOELGROEP
De opleiding staat open voor:

 f Licentiaat/master/doctor in de wetenschappen
 f Arts/master in de geneeskunde
 f Ir/master in de ingenieurswetenschappen
 f Ing/master in de industriële wetenschappen
 f Gegradueerde/bachelor met gelijkwaardig geachte relevante ervaring

Ook voor collega’s die niet geïnteresseerd zijn in een erkenning als deskundige
in de fysische controle (bijvoorbeeld als medewerker in een nucleaire of radiologische dienst) biedt deze opleiding een interessante 
introductie tot de nucleaire en de radiologische technologie.

PRAKTISCHE INFO
 f Start: vrijdag 25 september 2020 
 f Duur: 1 jaar
 f Tijdstip: de sessies vinden telkens plaats op een vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Bekijk  hier de planning voor academiejaar 

2020-2021. 
 f Locatie: SCK CEN te Mol en UHasselt te campus Diepenbeek
 f Kostprijs volledig postgraduaat: € 6500 excl. btw (incl. catering, nuclidenkaart en digitaal cursusmateriaal) 
 f Kostprijs per module: bekijk hier de kostprijs van de verschillende modules
 f Website: https://www.uhasselt.be/SD

U kunt gebruik maken van de KMO-portefeuille voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld. 
Meer info: https://www.uhasselt.be/kmo-portefeuille-SEE

INSCHRIJVEN

https://fanc.fgov.be/nl/fysische-controle
https://www.uhasselt.be/UH/Stralingsdeskundige/Praktische-info/Planning-2020
https://www.uhasselt.be/UH/Stralingsdeskundige/Praktische-info.html#anchor
https://www.uhasselt.be/SD
https://www.uhasselt.be/kmo-portefeuille-SEE 
https://www.sckcen.be/nl
http://uhasselt.be/see
https://www.uhasselt.be/kmo-portefeuille-SEE
https://www.uhasselt.be/UH/Stralingsdeskundige/Inschrijven.html#anchor

