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Eindoordeel 

Opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) 

Ondergetekende, 

OPLEIDER1:  ..........................................................................................................................  

Opleidingsinrichting: ......................................................................................................  

Specialisme:  .................................................................................................................  

verklaart dat, 

COLLEGA: .........................................................................................................................  

geboren: ..............................  te ..........................................................................................     

opgeleid tot Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie: ............................................  

aanvang opleiding:........................................................................................................  

einddatum opleiding: .....................................................................................................  

geschikt en in staat is het specialisme zelfstandig en naar behoren uit te oefenen 

nadat de opleiding is beëindigd.2 

Plaats en datum: ...........................................................................................................  

Handtekening opleider: .................................................................................................  

 

 

1
  De opleider als bedoeld in het Reglement opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie 

 
2
 Deze verklaring is afgegeven met inachtneming van het op de pagina 2-3 vermelde. 
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Alvorens tot afgifte van de hiervoor bedoelde verklaring over te gaan heeft 
de opleider als bedoeld in het Reglement opleiding Klinisch Moleculair 
Bioloog in de Pathologie zich er van vergewist dat: 

1. De KMBPio de algemene competenties 
beschreven in het opleidingsplan 
“Opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de 
Pathologie”  gehaald heeft. 

Ja/nee3 Paraaf 
 

……… 
  

2. De KMBPio de opleiding gevolgd heeft 
overeenkomstig het door de NVVP 
goedgekeurde opleidingsschema, inclusief 
de verplichte besprekingen, stages en 
modules. 

Ja/nee Paraaf 
 

……… 
  

3. De KMBPio sedert de start van de 
opleiding een volledig en correct 
portfolio heeft bijgehouden. 

Ja/nee Paraaf 
 

……… 
 4. De KMBPio kennis heeft genomen van de 

beoordelingen van alle opleiders bij wie 
hij/zij een deel van de opleiding heeft 
gevolgd en dat deze beoordelingen aan het 
portfolio zijn toegevoegd. 

Ja/nee Paraaf 
 

……… 
 

5. De KMBPio heeft deelgenomen aan de 
wetenschappelijke vergaderingen en aan 
minstens één internationaal congres. 

Ja/nee Paraaf 
 

……… 
 

6. De KMBPio tenminste één voordracht, 
poster en/of publicatie heeft verzorgd. 

Ja/nee Paraaf 
 

……… 
 
 
 

7. De KMBPio het verplichte cursorisch 
onderwijs en andere verplichte cursussen 
heeft gevolgd en evt. voorgeschreven 
toetsen en examens heeft afgelegd en met 
goed gevolg heeft afgesloten. 

Ja/nee Paraaf 
 

……… 
 

8. De KMBPio zich zonodig heeft verdiept in 
aandachtsgebieden of een differentieel 
deel heeft gevolgd. 

Ja/nee/n.v.t. Paraaf 
 

……… 
 

9. De KMBPio voldaan heeft aan de eisen 
en verplichtingen wat betreft aantallen 
en soort verrichtingen zoals vastgelegd 
in het opleidingsplan “Opleiding Klinisch 
Moleculair Bioloog in de Pathologie”. 

Ja/nee Paraaf 
 

……… 
 

10. De leden van de opleidingsgroep 
geraadpleegd zijn. 

Ja/nee Paraaf 
 

……… 
 
 

!
 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Opleidingsschema van de door u gevolgde opleiding behorend bij Formulier Eindoordeel 
 

Opleidingsinrichting: Opleider: Aantal maanden: Datum van: Datum tot: 

     

     

     

     

     

     

Naam KMBPi.o.: .................................................................................................................................................................................................   

Woonadres:  ...............................................................................................................................................................................................  

Postcode/woonplaats: ................................................................................................................................................................................  

Privé e-mail adres: ..............................................................................................................................................................................  

 

 

Telefoonnummer: .......................................................................................................................................................................................  

(waar u tijdens kantooruren bereikbaar bent)

 


