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CENTRAAL REGLEMENT OPLEIDING 
 
Dit reglement: 
 
Is vastgesteld door:  Bestuur Stichting OKF. 
Is geldig vanaf:   1 februari 2020. 
Vervangt:   Alle voorgaande reglementen m.b.t. de opleiding Klinisch Fysicus. 
Kent een overgangsregeling: Zie artikel 11. 
 
1. TER INLEIDING 

 
1.1. In het Besluit van 25 april 2005 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 

algemene opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van de Klinisch Fysicus omschreven 
en bepaald, ter uitvoering van artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de individuele 
Gezondheidszorg. 

1.2. Hierin is ook bepaald dat een nader aan te wijzen opleidingsinstelling de opleiding tot 
Klinisch Fysicus verzorgt. Stichting OKF is daartoe aangewezen. 

 
2. ALGEMENE BEPALINGEN, INHOUD EN TOEPASSING VAN HET REGLEMENT 

 
2.1. Met het begrip “(dit) Centraal Reglement Opleiding” wordt tevens bedoeld de overige 

documenten, bijlagen en formulieren waar naar verwezen wordt in dit onderhavig document 
als in de betreffende verwezen documenten, bijlagen en formulieren. 

2.2. Dit Centraal Reglement Opleiding legt ten eerste de voorwaarden van Stichting OKF voor (het 
volgen van) de Opleiding vast. Het Centraal Reglement Opleiding bevat voorts de eisen voor 
de diverse aan de Opleiding verbonden registraties. Een toelichting op dit Centraal Reglement 
Opleiding staat hieronder. 

2.3. In dit Centraal Reglement Opleiding worden begrippen gehanteerd die gedefinieerd zijn in de 
Begrippenlijst (CRO-Bijlage 1). De betreffende begrippen zijn gemarkeerd met een 
hoofdletter. 

2.4. Dit Centraal Reglement Opleiding bevat de onderwerpen van belang voor organisatie, 
uitvoering en instroom met betrekking tot de Opleiding. Daarnaast bevat het Centraal 
Reglement Opleiding de algemene bepalingen. Voor Regelingen, uitwerkingen en 
toelichtingen wordt verwezen naar de bijlagen.  

2.5. Ter uitvoering van dit Centraal Reglement Opleiding zijn en kunnen nadere bijlagen, in de 
vorm van reglementen, regelingen, richtlijnen, formulieren, sjablonen, beleidskaders en 
toetsingskaders door Stichting OKF worden vastgesteld dan wel gewijzigd. Wijzigingen en 
nieuwe bijlagen zullen op de website van Stichting OKF worden geplaatst. 

2.6. De bepalingen in dit Centraal Reglement Opleiding zijn ook van toepassing op de bijlagen en 
de overige documenten die ter uitvoering van dit Reglement worden vastgesteld.  

2.7. Gehanteerde normen zijn beschreven op basis van de wettelijke voorschriften voor een 
Klinisch Fysicus in Nederland en diens werkwijze. Deze voorschriften hebben als uitganspunt 
dat de persoon in kwestie als Vooropleiding het universitaire masterexamen Fysica aan een 
Nederlandse erkende universiteit heeft behaald, blijkend uit een getuigschrift. 

2.8. Toelating tot de Opleiding op basis van een andere (mogelijk elders doorlopen) vooropleiding, 
is alleen mogelijk wanneer het CvT oordeelt dat de vooropleiding gelijkwaardig is aan de 
centrale eis, als weergegeven in artikel 2.7 van dit Centraal Reglement Opleiding. Daarnaast 
gelden voor alle kandidaten nog andere voorwaarden, die vermeld staan in het Reglement 
Opleiding AIOS KF (CRO-Bijlage 2). De criteria voor de eis van gelijkwaardigheid zijn 
vastgesteld en opgenomen in de lijst Criteria Gelijkwaardige Vooropleiding opleiding AIOS 
KF. Deze lijst is geplaatst op de website van Stichting OKF. In Nederland erkende 
Universiteiten kunnen een vooropleiding aanmelden voor toetsing aan deze criteria: de 
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procedure daartoe is vermeld in vorengenoemde lijst. Indien Stichting OKF vaststelt dat de 
aangemelde vooropleiding hieraan voldoet, wordt de vooropleiding aangeduid met 
Gelijkwaardige Vooropleiding. 

2.9. Aanvragen, wijzigingen, ontheffingen en besluiten over bijzondere situaties die kunnen spelen 
in het kader van de (Individuele) Opleiding, worden getoetst en beoordeeld door het CvT. Het 
CvT is bevoegd maatregelen te treffen, waaronder het stellen van nadere voorwaarden en het 
beperken, schorsen, intrekken en/of beëindigen van besluiten, registraties en erkenningen. 
Ook is het CvT bevoegd om maatregelen te treffen gericht op het voorkomen van risico’s of 
ongewenste situaties. Leidraad van het CvT is daarbij het borgen van de kwaliteit van de 
(Individuele) Opleiding en de belangen van de AIOS KF. 

2.10. Het CvT kan te allen tijde aanvullende informatie opvragen voor het behandelen van 
aanvragen, ter voorbereiding van besluiten en/of om een goede voortgang van de 
(Individuele) Opleiding te kunnen bewaken.  

2.11. Het CvT kan besluiten heroverwegen dan wel andere maatregelen treffen, indien het CvT 
vaststelt dat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.  

2.12. Het CvT neemt alleen volledige aanvragen in behandeling, die geheel conform de gestelde 
formulieren, sjablonen, voorwaarden en eisen zijn ingediend. De termijn voor behandeling 
gaat pas lopen, indien een aanvraag volledig en geheel conform de formulieren, voorwaarden 
en eisen is ingediend. 

2.13. Het CvT kan bij onvolledigheid of onjuistheid de aanvrager verzoeken om binnen vier weken 
ontbrekende informatie in te dienen dan wel onjuistheden te herstellen. Als de aanvrager hier 
niet (volledig) of niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, komt de aanvraag te vervallen. 
De aanvrager kan het verzoek vervolgens opnieuw indienen. 

  
3. OPLEIDING: TOELATING, INHOUD, STRUCTUUR, AFRONDING EN REGISTRATIE 
 

3.1. De structuur en vormgeving van de Opleiding wordt bepaald door dit Centraal Reglement 
Opleiding en nader omschreven in het Reglement Opleiding AIOS KF (CRO-Bijlage 2), 
inclusief de daarbij behorende annexen. In deze documenten komen onder andere de toelating 
en de voorwaarden voor het doorlopen van de Opleiding, het Examen en de registratie in het 
Register aan bod. 

3.2. Ook de inhoud van de (Individuele) Opleiding wordt bepaald door dit Centraal Reglement 
Opleiding. Een belangrijk instrument daarbij is het Opleidingsplan. 

3.3. De structuur en de vormgeving van de (Individuele) Opleiding is gebaseerd op het doorlopen 
van zowel het Curriculum Klinisch Fysicus als ook het Curriculum verbonden aan het 
betreffende Subspecialisme waartoe wordt opgeleid. Deze Curricula maken onderdeel uit van 
het Reglement Examen (CRO-Bijlage 3). 

3.4. De (Individuele) Opleiding bestaat uit: 
3.4.1. het opdoen van ervaring (bekwaamheid) onder begeleiding van een Opleider binnen 

(een) Opleidingsinstitu(u)t (en), en 
3.4.2. het ontwikkelen van competenties, en 
3.4.3. het volgen van onderwijs (deskundigheid), en 
3.4.4. het doen van wetenschappelijk onderzoek, en 
3.4.5. het volledig doorlopen en afronden van het Examen. 

3.5. Het Curriculum omvat een invulling van algemene en Subspecialisme-specifieke eisen, zoals 
deze aan een Klinisch Fysicus worden gesteld. Voorts benoemt het Curriculum de te 
bestuderen onderwerpen en werkopdrachten, samen met een indicatie van de door de AIOS 
KF te bestuderen relevante literatuur. 

3.6. De concrete invulling van de Opleiding voor een AIOS KF is weergegeven in het 
Opleidingsplan, dat voor elk individuele AIOS KF wordt opgesteld en moet worden 
goedgekeurd door het CvT. De daarvoor geldende procedure staat in het Reglement 
Opleiding AIOS KF (CRO-Bijlage 2). De Individuele Opleiding wordt gevolgd op basis van 
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dit Opleidingsplan,  met inachtneming van eventuele door het CvT goedgekeurde 
wijzigingen. 

3.7. De AIOS KF doorloopt de Individuele Opleiding onder begeleiding van een Opleider, 
Plaatsvervangend Opleider en Co-Opleider binnen een Cluster. 

3.8. Het CvT toetst aanvragen en neemt Besluiten in het kader van de (Individuele) Opleiding. 
Het CvT communiceert met de Opleider, verbonden aan het Opleidingsinstituut dat de AIOS 
KF in dienst heeft, over de Individuele Opleiding. Voor de Individuele Opleiding benoemt het 
CvT een CvT-lid dat Subspecialisme-coördinator is en uit dien hoofde het Examen van een 
AIOS KF begeleidt.  

3.9. De Individuele Opleiding bestaat uit de afzonderlijke te toetsen Examen-onderdelen, als 
omschreven in het Reglement Examen (CRO-Bijlage 3). Het CvT toetst of deze onderdelen 
naar behoren zijn behaald en stelt vast of de Individuele Opleiding is behaald.  

3.10. Tenzij het CvT een andere datum bepaalt, start het Examen op de ingangsdatum van de 
arbeids- en opleidingsovereenkomst tussen de AIOS KF en het Opleidingsinstituut met A-
erkenning, nadat het CvT de opleidingsaanvraag zonder voorbehoud schriftelijk en expliciet 
bij Besluit heeft goedgekeurd. Het Examen is afgerond wanneer het CvT in een daartoe 
strekkend besluit vastlegt dat aan alle Examen-onderdelen is voldaan, inclusief de datum van 
afronding.  

3.11. Indien het Examen naar oordeel van het CvT positief is afgesloten, wordt de betreffende 
persoon geregistreerd als Klinisch Fysicus in het Register van Stichting OKF, conform de 
Regeling Registratie Register (CRO-Bijlage 4). 

 
4. ERKENNING OPLEIDINGSINSTITUUT 
 

4.1. Een Zorginstelling wordt, op haar verzoek en indien zij naar het oordeel van het CvT voldoet 
aan de daartoe strekkende voorwaarden, voor maximaal 5 jaar als Opleidingsinstituut door 
Stichting OKF erkend en als zodanig geregistreerd. 

4.2. Stichting OKF kent voor Opleidingsinstituten een A-erkenning en een B-erkenning. De 
voorwaarden en eisen voor beide erkenningen staan vermeld in de Regeling Verwerving 
Opleidingserkenning (CRO-Bijlage 5). Hierin staat vermeld dat het CvT voor de behandeling 
van een aanvraag kan besluiten tot een Visitatie, op basis van Annex A van de Regeling 
Verwerving Opleidingserkenning. 

4.3. Een verzoek tot erkenning kan uitsluitend worden ingediend middels het daartoe bestemde 
formulier ‘Erkenning Opleidingsinstituut en Opleiders’, dat op de website van Stichting OKF 
staat. Dit verzoek dient volledig te zijn, wat betekent dat alle stukken die in het formulier 
vermeld staan of waarnaar het formulier verwijst, integraal en in de gevraagde omvang en 
samenstelling met het verzoek moeten worden meegestuurd. Voorts dienen alle gevraagde 
verklaringen op de gevraagde wijze te zijn ondertekend, al dan niet via een akkoord. Het 
verzoek dient te zijn ondertekend door het bestuur van de aanvragende Zorginstelling. 

4.4. Een verzoek tot erkenning wordt alleen in behandeling genomen indien volledig aan het 
gestelde is voldaan en de op de website van Stichting OKF vermelde vergoeding geheel aan 
Stichting OKF is betaald.  

4.5. De voorwaarden, adviezen en eisen met betrekking tot een erkenning gelden gedurende de 
gehele erkenningsperiode. 

4.6. Het Opleidingsinstituut dient het CvT terstond en schriftelijk te informeren wanneer niet aan 
de voorwaarden, adviezen en eisen die op haar van toepassing zijn wordt voldaan, dan wel er 
omstandigheden spelen waarvan gevreesd moet worden dat hieraan niet langer (geheel) zal 
worden voldaan. Deze eis betekent voorts dat het Opleidingsinstituut terstond de benodigde 
adequate maatregelen zal moeten treffen. 

4.7. Een erkenning kan aan voorwaarden worden verbonden en voor een kortere termijn dan vijf 
jaar worden verleend. Ook als de erkenning al is verleend, kan het CvT naar aanleiding van 
nieuwe informatie, signalen of omstandigheden besluiten de duur van de erkenning te 
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verkorten en/of nadere voorwaarden stellen. Het Opleidingsinstituut zal daartoe worden 
gehoord. 

  
5. OPLEIDER, VERVANGEND OPLEIDER EN CO-OPLEIDER 
 

5.1. Een (Plaatsvervangend) (Co-)Opleider kan op verzoek en indien hij/zij naar oordeel van het 
CvT voldoet aan de daartoe geldende voorwaarden, voor maximaal 5 jaar als dusdanig 
worden erkend. Deze erkenning wordt alleen gegeven als hij/zij verbonden is en blijft aan een 
Opleidingsinstituut. Voor de erkenning gelden de voorwaarden en eisen vermeld in de 
Regeling Verwerving Opleidingserkenning (CRO-Bijlage 5). Hierin staat vermeld dat het 
CvT voor de behandeling van een aanvraag kan besluiten tot een Visitatie, op basis van Annex 
A van de Regeling Verwerving Opleidingserkenning. 

5.2. Een verzoek tot erkenning kan uitsluitend worden ingediend middels het daartoe bestemde 
formulier ‘Erkenning Opleidingsinstituut en Opleiders’, dat op de website van Stichting OKF 
staat. Het verzoek dient volledig te zijn, wat betekent dat alle stukken die in het formulier 
vermeld staan of waarnaar het formulier verwijst, integraal en in de gevraagde omvang en 
samenstelling met het verzoek moeten worden meegestuurd. Voorts dienen alle gevraagde 
verklaringen op de gevraagde wijze te zijn ondertekend, al dan niet via een akkoord. Het 
verzoek dient te zijn ondertekend door het bestuur van de aanvragende Zorginstelling en de 
persoon op wie de erkenningsaanvraag betrekking heeft. 

5.3. Het verzoek tot erkenning wordt alleen in behandeling genomen indien volledig aan het 
gestelde is voldaan en de op de website van Stichting OKF vermelde vergoeding geheel aan 
Stichting OKF is betaald.  

5.4. De Opleiders en de AIOS KF spelen een cruciale rol m.b.t. de kwaliteit en het tijdig afronden 
van de Opleiding. De taken, de verantwoordelijkheden en de verplichte rapportages van de 
(Plaatsvervangend) (Co-)Opleider worden omschreven in dit Centraal Reglement Opleiding. 

5.5. De Opleider (en bij diens afwezigheid de Plaatsvervangend Opleider) is het aanspreekpunt 
voor het CvT. 

5.6. De voorwaarden en eisen met betrekking tot een erkenning gelden gedurende de gehele 
erkenningsperiode.  

5.7. De (Plaatsvervangend) (Co-)Opleider en het Opleidingsinstituut waaraan zij verbonden zijn, 
dient het CvT terstond en schriftelijk te informeren wanneer niet aan de voorwaarden en eisen 
die op hem/haar van toepassing zijn wordt voldaan, dan wel er omstandigheden spelen 
waarvan gevreesd moet worden dat hieraan niet langer (geheel) zal worden voldaan. Deze eis 
betekent voorts dat het Opleidingsinstituut terstond de benodigde adequate maatregelen zal 
moeten treffen.  

5.8. Een erkenning kan aan voorwaarden worden verbonden en voor een kortere termijn dan vijf 
jaar worden verleend. Ook als de erkenning al is verleend, kan het CvT naar aanleiding van 
nieuwe informatie, signalen of omstandigheden besluiten de duur van de erkenning te 
verkorten en/of nadere voorwaarden stellen. Het Opleidingsinstituut en de betreffende 
(Plaatsvervangend) (Co-)Opleider zal daartoe worden gehoord. 

 
6. (INFORMATIE-)VERPLICHTINGEN 
 

6.1. Afgezien van het naleven van de in dit Centraal Reglement Opleiding gestelde eisen en 
voorwaarden, hebben het Opleidingsinstituut en de Opleider bovendien ieder afzonderlijk de 
volgende verplichtingen:  

6.1.1. Zij dienen zorgvuldig en tijdig te voldoen aan de rapportageverplichtingen uit hoofde 
van dit Centraal Reglement Opleiding, gevraagd en ongevraagd. 

6.1.2. Zij dienen het Opleidingsplan en de (Individuele) Opleiding na te volgen en te bewaken. 
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6.1.3. Het Opleidingsinstituut dient te voorzien in een organisatie waarin de 
(Plaatsvervangend) (Co-)Opleider verantwoordelijkheid kan dragen ten aanzien van een 
tijdige en zorgvuldige invulling van het Opleidingsplan door de AIOS KF. 

6.2. Het Opleidingsinstituut dient het CvT, onverlet het in 4.6 en 5.7 van dit Centraal Reglement 
Opleiding bepaalde, onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van de volgende situaties: 

6.2.1. Het (aanstaande) vertrek van een (Plaatsvervangend) (Co-) Opleider die aan het instituut 
verbonden is; 

6.2.2. Een (aanstaande) beëindiging van de afspraken met een (of meer) clusterpartner(s); 
6.2.3. Fusies en het afstoten van onderdelen van het Opleidingsinstituut die relevant kunnen 

zijn voor de Opleiding; 
6.2.4. Omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het Opleidingsinstituut of de 

(Plaatsvervangend) (Co-)Opleider niet (meer) kan voldoen aan de gestelde eisen. 
 
7. VERLENGING VAN DE ERKENNING VAN OPLEIDER EN OPLEIDINGSINSTITUUT 

 
7.1. De erkenning van een (Plaatsvervangend) (Co-)Opleider of Opleidingsinstituut kan na 

schriftelijk verzoek met maximaal 5 jaar worden verlengd, indien: 
7.1.1. aan alle eisen voor de beoogde verlenging van de erkenning is voldaan, als weergegeven 

in dit Centraal Reglement Opleiding, 
7.1.2. het verlengingsverzoek schriftelijk en tenminste zes en maximaal negen maanden voor 

het aflopen van de huidige erkenningstermijn bij het CvT is ingediend, middels het 
betreffende formulier ‘Erkenning Opleidingsinstituut en Opleiders’ en alle bijbehorende 
bijlagen, en 

7.1.3. de hiervoor verschuldigde vergoeding geheel aan Stichting OKF is voldaan. 
7.2. De verlenging van de erkenning eindigt op de in het daartoe strekkende Besluit aangegeven 

datum. 
7.3. Er kunnen voorwaarden worden verbonden aan een verlenging van de erkenning, als vermeld 

in het Besluit tot erkenning. In dat geval zal de verlenging in beginsel twee jaar zijn. Het 
besluit tot verlenging onder voorwaarden zal bepalen aan welke voorwaarde(n) op welk 
moment moet zijn voldaan, en met hoeveel jaar de erkenning wordt verlengd indien aan de 
voorwaarden is voldaan. Indien op het moment van toetsing niet aan alle voorwaarden is 
voldaan, vervalt de erkenning. Een tweede verlenging onder voorwaarden is niet mogelijk.  

7.4. Voor een verlengde of hernieuwde registratie gelden onverkort alle bepalingen van dit 
Centraal Reglement Opleiding. 

 
8. VERVALLEN, SCHORSEN EN INTREKKEN VAN EEN ERKENNING 
 

8.1. Een erkenning van een Opleidingsinstituut kan, afgezien van de nadere voorwaarden en/of 
verkorting vermeld in artikel 7.3, tussentijds worden ingetrokken in onderstaande situaties: 

8.1.1. Het Opleidingsinstituut voldoet niet (meer) aan de voorwaarden die aan de erkenning 
zijn gesteld; 

8.1.2. Het Opleidingsinstituut voldoet niet (meer) aan de eisen van dit Centraal Reglement 
Opleiding; 

8.1.3. Het Opleidingsinstituut heeft een onjuiste verklaring gegeven in het kader van (de 
verlenging van) de erkenning; 

8.1.4. Er zijn overige zwaarwegende redenen. 
8.2. Een erkenning van een (Plaatsvervangend) (Co-)Opleider kan, afgezien van de nadere 

voorwaarden en/of verkorting vermeld in artikel 7.3, tussentijds worden ingetrokken in 
onderstaande situaties: 

8.2.1. Hij/zij wordt op non-actief gesteld door het bestuur van het Opleidingsinstituut waaraan 
hij/zij is verbonden; 

8.2.2. Hij/zij voldoet niet (meer) aan de voorwaarden die aan de erkenning zijn gesteld; 
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8.2.3. Hij/zij voldoet niet (meer) aan de voorwaarden van dit Centraal Reglement Opleiding; 
8.2.4. Hij/zij heeft een onjuiste verklaring heeft gegeven in het kader van (de verlenging van) 

de erkenning; 
8.2.5. Er zijn overige zwaarwegende redenen, waaronder begrepen het vaststellen van ernstige 

tekortkomingen in het doorlopen van een Opleiding. 
8.3. Nadat het Opleidingsinstituut en/of de (Plaatsvervangend) (Co-)Opleider over de 

voorgenomen maatregel zijn gehoord, neemt het CvT een daartoe strekkend Besluit. Dit 
Besluit wordt schriftelijk ter kennisname aan de (Plaatsvervangend) (Co-)Opleider, het 
Opleidingsinstituut en de partners van het Cluster verstrekt. 

8.4. Het CvT kan een erkenning gedurende een halfjaar schorsen, indien één van de in artikel 8.1 
en/of 8.2 genoemde situaties wordt vermoed. Gedurende de schorsing zal het 
Opleidingsinstituut eventuele opgelegde maatregelen tot verbetering moeten realiseren. In 
deze periode kan het Opleidingsinstituut dan ook geen Individuele Opleiding begeleiden, 
realiseren of aanbieden. Een schorsing duurt maximaal één jaar. Het Opleidingsinstituut en de 
(Plaatsvervangend) (Co-)Opleider op wie de signalen, de informatie of de omstandigheden 
betrekking hebben, zullen worden gehoord. Het CvT zal daartoe de procedure vermeld in 
artikel 8.3 volgen. Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan het CvT de betrokkenen 
ook na het Besluit tot schorsing horen.  

8.5. Stichting OKF heeft in geval van schorsing of intrekking van een erkenning een 
inspanningsverplichting tot het herplaatsen van de AIOS KF(‘s) die ten tijde van het Besluit 
onder begeleiding van de Opleider de Opleiding doorlopen, indien de AIOS KF en/of het 
Opleidingsinstituut Stichting OKF daartoe tijdig en schriftelijk verzoekt. 

 
9. BEZWAAR EN BEROEP 
 

9.1. Alvorens andere procedures kunnen worden doorlopen, zal de belanghebbende eerst Bezwaar 
tegen het Besluit moeten aantekenen bij het bestuur van Stichting OKF. Daartoe wordt het 
formulier ‘Bezwaar’ gebruikt als aangegeven op de website van Stichting OKF. 

9.2. Het bestuur van Stichting OKF kan besluiten het Bezwaar te laten afhandelen door het CvB. 
Het Bezwaar wordt afgehandeld conform het Reglement Bezwaar (CRO-Bijlage 6). 

9.3. Het CvB zal uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. 
9.4. Het in artikel 9.1 bepaalde geldt ook voor Bezwaren die een spoedeisende behandeling vergen. 

De belanghebbende kan om een spoedeisende behandeling van het Bezwaar verzoeken: de 
voorzitter van het CvB zal alsdan de procesorde vaststellen, zoveel als mogelijk in lijn met het 
Reglement Bezwaar (CRO-Bijlage 6). 

 
10. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 

 
10.1. Stichting OKF sluit voor zichzelf, haar organen, haar colleges en haar commissies (waaronder 

onder andere het CvT, het CvB en de leden en medewerkers van deze gremia) iedere vorm 
van aansprakelijk voor enig handelen of nalaten met betrekking tot een Besluit, advies of 
handeling, of het nalaten daarvan uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de 
personen die voor of namens Stichting OKF daarbij betrokken zijn of betrokken hadden 
moeten zijn, en de schade een direct gevolg is van dit handelen of nalaten. De vergoeding voor 
eventuele schade is hoe dan ook en in alle gevallen beperkt tot directe vermogensschade met 
een maximum van € 5000,-. 

 
11. OVERGANGSREGELING 
 

11.1. Dit Centraal Reglement Opleiding treedt direct in werking op de in de aanhef genoemde 
datum van dit document. Het Centraal Reglement Opleiding kent op enkele meer 
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gedetailleerde punten een overgangsregeling. Daartoe wordt naar de betreffende CRO-
Bijlagen verwezen. 

 
12. WIJZIGING REGLEMENT 

 
12.1. Het Centraal Reglement Opleiding, inclusief dus ook de onderliggende documenten, kan 

alleen worden gewijzigd na goedkeuring door het bestuur van Stichting OKF. 
12.2. Wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door kennisgeving op de website van Stichting 

OKF.  
12.3. Wijzigingen treden drie maanden na kennisgeving in werking, tenzij in de wijziging expliciet 

anders is bepaald. 
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LIJST VAN BIJLAGEN 
Bijlage 1: Begrippenlijst 
Bijlage 2: Reglement Opleiding AIOS KF  
Bijlage 3: Reglement Examen 
Bijlage 4: Reglement Registratie Register 
Bijlage 5: Regeling Verwerving Opleidingserkenning  
Bijlage 6: Reglement Bezwaar  
 
 
LIJST VAN FORMULIEREN 
Formulier ‘Erkenning Opleidingsinstituut en Opleiders’ 
Formulier ‘Bezwaar’ 
 
 
TOELICHTING OP DIT REGLEMENT 
 
Aangezien de opleiding tot Klinisch Fysicus feitelijk een postacademische, specialistische opleiding is 
tot specialistische zorgverlener, sluiten bepalingen uit het Centraal Reglement Opleiding zoveel 
mogelijk aan bij artikel 14 van de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg. Als gevolg 
daarvan is het CC ingesteld als regelgevend orgaan en verankerd in artikel 10.1 van de statuten van 
Stichting OKF. Daarnaast is het CvT ingesteld als toetsingsorgaan. 
 
Voorts verzorgt Stichting OKF de registratie van Opleiders, Opleidingsinstituten, en AIOS KF’s. De 
personen die de Opleiding met goed gevolg hebben doorlopen en afgerond, worden onder de 
voorwaarden van de betreffende regeling als Klinisch Fysicus in het door Stichting OKF onderhouden 
Register ingeschreven. 
 
Artikel 3.10 
Het Examen wordt doorlopend afgelegd vanaf dag 1 van de Individuele Opleiding. Dat betekent dat 
het voor AIOS KF en Opleider van groot belang is dat verbeterpunten, vertragingen of dreigende 
problemen en twijfels tijdig worden erkend, benoemd en van verbetertrajecten worden voorzien. De 
verbetertrajecten vormen de herkansing voor het betreffende opleidingsonderdeel. De Opleider draagt 
bij aan de kwaliteit en het slagen van de AIOS KF door tijdig twijfels en minpunten te signaleren en 
deze ook in de voortgangsverslagen op te nemen. Het Reglement Opleiding AIOS KF (CRO-bijlage 2) 
bevat bepalingen over situaties waarin getwijfeld moet worden aan het (tijdig) afronden van het 
Examen. 
 
Artikel 4.5 en 5.6 
Concreet betekent dit dat de gevraagde faciliteiten te allen tijde gedurende de gehele 
erkenningsperiode beschikbaar zijn. Dit betekent bovendien dat de erkenning van het 
Opleidingsinstituut bijvoorbeeld ook komt te vervallen wanneer de erkenning van de 
(Plaatsvervangend) (Co-)Opleider vervalt of hij/zij niet meer werkzaam is bij het betreffende 
Opleidingsinstituut, tenzij de Plaatsvervangend Opleider conform de daarvoor geldende voorwaarden 
waarneemt. Met klem wordt geadviseerd om een aankomend vertrek terstond binnen het cluster te 
bespreken, terstond aan Stichting OKF te melden en alle maatregelen voor vervanging of hernieuwde 
erkenning van een Opleider te nemen. 
 
Artikel 8 
De voorwaarden voor verlenging of tussentijdse beperking van een erkenning in het voorgaande 
reglement kwam feitelijk neer op een schorsing van de opleidingsbevoegdheid. Dit is nu verduidelijkt. 
Het gevolg hiervan is dat het Opleidingsinstituut bij schorsing flink orde op zaken moet stellen en niet 
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kan opleiden. Een eventueel aanwezige AIOS KF wordt elders geplaatst en de financiële consequenties 
hiervan zullen in Clusterverband moeten worden opgevangen.  


