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Handvat aanpassing opleidingsplan. 
In het Reglement CRO-bijlage 2, artikel 5 wordt aangegeven dat een opleidingsplan aangepast kan 
worden. Daartoe moet het College van Toetsing tijdig ingelicht en om akkoord gevraagd worden.  
 
Een akkoord van het Collega van Toetsing is nodig aangaande de inhoud als ook aangaande de 
tijdsduur. Aan dat laatste is namelijk ook de financiële ondersteuning vanuit de NZA (VWS) 
gekoppeld. 
 
In overleg met het secretariaat en College van Toetsing is besloten om het formulier als genoemd in het 
reglement te vervangen door een handvat. Je wordt verzocht om bij een gewenste aanpassing van je 
opleidingsplan naar dit handvat te acteren. 
 
   
Statements. 
We wijzen erop dat bij het aanvragen van een aanpassing op het opleidingsplan de Stichting OKF er 
van uit gaat dat: 
- Het privacy statement van de Stichting OKF is gelezen. 
- Het Centraal Reglement Opleiding, met alle bijlagen, bekend is. 
 
Met name wijzen we op de maximale opleidingstermijn van 6 fysieke jaren: de aanpassing mag deze 
termijn niet overschrijden. 
 
 
Aanvraag aanpassing opleidingsplan. 

Wanneer je je opleidingsplan wilt aanpassen: 
- Richt een e-mail naar het secretariaat van de Stichting OKF (zie website) 
- Stuur een cc van die mail naar je contactpersoon van het College van Toetsing. 
- Stuur een cc van die mail naar je opleider. 
- Geef je gewenste aanpassingen door met onderliggende redenen. 
- Geef je hernieuwd schema van je voortgangsverslagen aan. 
- Geef je beoogde einddatum aan. 
 
Realiseer je het volgende:  
- Een e-mail naar het secretariaat is een vereiste! 

o Stuur je de mail alleen naar je contactpersoon van het College van Toetsing, al of niet met 
een cc naar je opleider, dan verdwijnt die mail meestal in een grote stapel. 

o Je contactpersoon is niet verantwoordelijk dat je mail dan ingebracht wordt in een 
vergadering van het College van Toetsing, dan wel beantwoord wordt. 

- Een cc van je mail naar de opleider is een vereiste. 
o In de regel spreek je met je opleider van tevoren de gewenste aanpassingen door. 
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o De cc naar de opleider borgt voor de Stichting OKF dat je opleider weet heeft van de 
gevraagde aanpassingen; een expliciete handtekening van je opleider wordt dan niet nodig 
geacht. 


