
Met dit formulier meldt u zich aan voor de opleiding tot klinisch fysicus. Toegang tot de opleiding is pas verleend als u daartoe een besluit van 
het College van Toetsing ontvangen heeft. Houdt u in uw aanvraag er rekening mee dat de maximale opleidingsduur 6 fysieke jaar is, ook als u 
van subspecialisme of opleidingsinstuut verandert!

Wij adviseren u nadrukkelijk om het Centraal Reglement Opleiding met alle bijlagen en met name het reglement KFiO en Examen eerst zorgvuldig 
door te lezen. Deze reglementen bevatten veel dwingende termijnen, tijdslijnen en ook belangrijke eisen voor het Examen, dat direct bij de start 
van de opleiding begint.

Dit formulier dient zo snel mogelijk, voor de geplande startdatum van de opleiding, ingediend te worden.

Akkoordverklaring reglementen

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring betaling

Toelichting betaling

Kandidaat voor opleiding

Masteropleiding

Promotie, indien van toepassing

Ik verklaar met het aanzetten van deze vink dat ik het Centraal Reglement Opleiding met alle bijlagen heb doorgelezen en begrepen heb. Ik aanvaard hiermee 
de toepassing op mijn aanvraag en hetgeen ik daarmee in gang wil zetten.

Ik verklaar met het aanzetten van deze vink dat ik het privacy statement als vermeld op de website heb gelezen en begrepen heb, en dat ik hierdoor ook 
toestemming geef:
- voor het verwerken van mijn persoonsgegevens als vermeld in dit formulier;
- voor het mogelijk verstrekken daarvan in de daarop volgende communicatie in het kader van mijn opleiding en daarin te nemen besluiten.

Dat betekent dat ik ook kennis heb genomen van de uitleg omtrent mijn rechten en het intrekken van mijn toestemming.

Ik verklaar met het aanzetten van deze vink dat ik de betaling van de benodigde kosten als aangegeven in het Centraal Reglement Opleiding met alle 
bijlagen zal voldoen en begrepen heb dat de behandeling van mijn verzoek pas ter hand wordt genomen als de aanvraag compleet is en ik volledig aan mijn 
betalingsverplichting heb voldaan.

Als het formulier volledig is ingevuld en door het secretariaat van de Stichting OKF is ontvangen, dan ontvangt u een factuur op het factuuradres, ter betaling 
van de aanvraag. Dit bedrag dient binnen 30 dagen betaald te zijn aan de Stichting OKF. Indien de betaling niet binnen de termijn betaald is, dan wordt de 
aanvraag terzijde gelegd en als niet ontvangen beschouwd.

Stichting Opleiding Klinisch Fysicus

Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Titulatuur
Geslacht
Geboortedatum
Te bereiken onder:

Telefoon 
Optioneel  Telefoon 

E-mailadres
Optioneel  E-mailadres 

Studierichting
Studienaam master
Universiteit
Plaats
Land
Datum afstuderen
Indien diploma niet behaald is aan een Nederlandse 
universiteit, is dan een NUFFIC-classificatie van het master-
diploma aanwezig?

Datum
Titel dissertatie
Universiteit
Plaats
Land

Nadat een login verkregen is op PE-online, upload 
dan binnen 2 weken onderstaande informatie:

- Correspondentie met College College van Toetsing -

indien van belang voor de aanvraag

- Kopie masterdiploma
- Kopie certi icaat, indien vereist
- NUFFIC-certi icaat, indien vereist
- Arbeidsovereenkomst: intentieverklaring werkgever
- Promotie, indien van toepassing: kopie bladzijde 
dissertatie met de gegevens over titel, datum en 
universiteit
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http://www.stichtingokf.nl/images/documenten/Privacyverklaring_OKF.pdf


Ondertekening kandidaat voor opleiding Ondertekening opleider

Stichting Opleiding Klinisch Fysicus

Datum
Handtekening kandidaat 
voor opleiding
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Datum
Handtekening opleider

Waarschuwing: Lever onderstaande aan binnen 2 maanden na aanvang van de opleiding.

- Opleidingsplan
- Arbeidsovereenkomst, verklaring werkgever dat:
1. deze overeengekomen is per datum met FTE-aanstelling ter grootte van
2. de looptijd ten minste gelijk is aan de opleidingstijd
3. de overeenkomst tevens een opleidingsovereenkomst is.

- Getuigschriften i.r.t. gevraagde vrijstelling (te denken valt o.a. aan promotie, relevant stralingshygiënisch diploma)

Wijziging opleidingsinstituut / Subspecialisme
Is deze aanvraag een overplaatsing van een lopende opleiding naar 
een ander opleidingsinstituut?
Opmerking: zo deze vraag met “ja” beantwoord wordt, vul dan onderstaand de gegevens in van het nieuwe instituut. 

Opleidingsinstituut
Naam
Adres
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon

Opleiding
Subspecialisme
FTE-aanstelling op startdatum opleiding
Beoogde startdatum opleiding

Opleidingsomgeving
Opleider
Afdeling
Subspecialisme
Cluster

Factuurgegevens opleidingsinstituut
Ordernummer
Kostenplaats
Naam
Adres
Huisnummer
Postcode
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