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Aanmelding opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in 
de Pathologie 

 
 
Personalia 

naam en voornamen  

geslacht m/v 1 

geboortedatum   

huisadres     

e-mail adres  

lidnummer NVVP  

Doctoraal/ingenieurs/masters examen 

hoofdrichting    

datum     

instituut    

Promotie 

titel dissertatie    

promotor    

datum     

instituut    

Gegevens beoogde opleiding tot klinisch moleculair bioloog in de pathologie 

datum aanvraag  

opleider    

opleidingsinstelling   

startdatum opleiding   

% fte opleidingsaanstelling 2  

Meegestuurde documenten 

curriculum vitae  
3 

kopieën diploma’s  
3 

 
1. doorhalen wat niet van toepassing is 
2. Bij het volgen van de opleiding in deeltijd, gelden de voorwaarden zoals beschreven in het Reglement 

opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie 
3. afvinken 
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Planning van de thema’s van het opleidingsplan tot KMBP: 
 
Geef het tijdsschema. Vermeld bij elk onderdeel, met name indien het elders wordt bewerkt, de locatie waar het onderwerp bewerkt zal worden 
en de naam van de begeleider (indien reeds bekend). 

 

Inhoudelijke thema’s (met 
bijbehorende technieken)  
Algemene activiteiten 

1e  kwart 

van de 
opleiding 

2e kwart 

van de 
opleiding 

3e  kwart van 

de opleiding 
4e kwart van 

de opleiding 
Locatie* Naam begeleider  

Haemato-oncologie       

Solide tumoren differentiaal 
diagnostiek 

      

Therapie gerelateerde diagnostiek       

Genetische predispositie       

Micro-organismen       

Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen       

Cursus leidinggeven/(laboratorium) 
management 

      

Cursus kwaliteitsmanagement       

Deelname landelijke opleidingsdag       

Deelname besprekingen en 
symposia 

      

4 dagdelen/jaar deelnemen aan 
bijeenkomst gericht op diagnostische 
toepassingen 

      

Minimaal 1x bijwonen 
pathologendagen 

      

Bezoek aan minimaal 2 andere 
laboratoria 

      

Stage bij minimaal 1 moleculair 
diagnostisch laboratorium van een 
andere discipline 
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Werk/patient besprekingen & wetenschappelijke bijeenkomsten 
Geef de frequentie (en/of totale aantal) en de periode waarin (lokale) werkbesprekingen en 
nationale- en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten worden bijgewoond en 
vermeld ook voorzover mogelijk welke besprekingen en bijeenkomsten: 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Te volgen onderwijselementen 
Specificeer de deelgebieden van de moleculaire pathologie die aan de hand van 
handboeken en/of cursussen/onderwijs nader bestudeerd worden. Noem de handboeken en 
de cursussen en specificeer het gevolgde onderwijs.  
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Researchactiviteiten 
Indien bekend, specificeer de beoogde researchactiviteit(en) (NB: anders dan implementatie 
van moleculair diagnostische testen) en geef aan hoeveel procent van opleidingtijd naar 
verwachting hieraan zal worden besteed (maximaal 10% van de totale opleidingstijd).  
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Beoogd Klinisch Moleculair bioloog in de Pathologie i.o. 

Naam  Handtekening  Datum  

Beoogd opleider 

Naam 
 
 

Handtekening Datum  

 


