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CRO-BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST 
 
Dit reglement: 
 
Is vastgesteld door:  Bestuur Stichting OKF. 
Is geldig vanaf:   1 januari 2018. 
Behoort tot:   Centraal Reglement Opleiding. 
 
1. INLEIDING EN DOEL 
 
1.1. Dit Reglement is een bijlage van het Centraal Reglement Opleiding. 
1.2 . Dit reglement geeft de definities weer van begrippen die in het Centraal Reglement Opleiding zijn 
verwerkt.  
 
2. BEGRIPPEN 

 

Academische zorginstelling  
 

Een academisch ziekenhuis, als gedefinieerd in de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek.  
 

Besluit  
 

Een schriftelijke mededeling van het bestuur van Stichting OKF of het CvT, 
gericht op een gevolg voor een belanghebbende. Met een gevolg wordt een 
individueel effect met betrekking tot een aan het Centraal Reglement 
Opleiding verbonden onderwerp bedoeld. De belanghebbende is bijvoorbeeld 
een Opleidingsinstituut, de (Plaatsvervangend) (Co-)Opleider, een KFiO of 
iemand die een aanvraag voor het volgen van een Opleiding heeft ingediend.  
 

Bezwaar  
 

Een schriftelijke mededeling van een belanghebbende bij een Besluit, waarin 
expliciet tot uitdrukking komt dat hij/zij verzoekt het genomen Besluit te 
herzien. 
 

Centraal Reglement 
Opleiding 

Het Centraal Reglement Opleiding  als vastgesteld door het bestuur van 
Stichting OKF. Het Centraal Reglement Opleiding omvat ook alle bijlagen, 
annexen, toetsingskaders, sjablonen, formulieren en wijzigingen die uit hoofde 
of naar aanleiding daarvan door het bestuur van Stichting OKF zijn vastgesteld 
of nog vastgesteld zullen worden.  
 

Clusterverband en Cluster  
 

Een uit een schriftelijke overeenkomst blijkend samenwerkingsverband  tussen 
Opleidingsinstituten met A- erkenning en B-erkenning, opgesteld conform het 
Centraal Reglement Opleiding. 
 

Competentieprofiel  
 

Een combinatie van kennis, vaardigheden en competenties, die aansluit bij de 
eisen die aan een specifieke functie worden gesteld. Deze eisen zijn 
weergegeven in het Centraal Reglement Opleiding. 
 

CC Het College Consilium van Stichting OKF. 
 

Curriculum/Curricula  
 

Het ‘opleidingsraamplan’ zoals verwoord in het Staatsbesluit 265, artikel 4, lid 
1 en artikel 7. Met Curricula wordt gedoeld op de verschillende 
opleidingsraamplannen voor de diverse Subspecialismen. 
 

http://stichtingokf.nl/images/documenten/Overig/staatsbesluit_265_20050425.pdf
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CvT  Het College van Toetsing van Stichting OKF. 
 

CvB Het College van Beroep van Stichting OKF. 
 

Eindgesprek Het gesprek dat de KFiO ter afsluiting van het Examen conform het Reglement 
Examen (CRO-bijlage 3) aanvraagt ter eindtoetsing van de Individuele 
Opleiding. 
 

Eindtoetsing Het eindgesprek dat de Examencommissie ter afsluiting van de Individuele 
Opleiding met de KFiO voert, teneinde te toetsen of de Individuele Opleiding 
conform het Centraal Reglement Opleiding is doorlopen en of de KFiO aan de 
eindtermen voldoet. 
 

Eindverslag Het laatste verslag van het Examen dat de KFiO conform het Reglement 
Examen (CRO-bijlage 3) indient. 
 

Examen Het doorlopen van een Individuele Opleiding als KFiO, bij 
Opleidingsinstituten en onder begeleiding van (Plaatsvervangende) (Co-) 
Opleiders, conform het Opleidingsplan en het Centraal Reglement Opleiding. 
Ingangsdatum van het examen is de registratie als KFiO. Einddatum is het 
besluit van het CvT aan de KFiO waarin gemeld wordt dat het Examen 
beëindigd is, ongeacht resultaat. 
 

Examencommissie  
 

De vertegenwoordiging van het CvT die namens het CvT beoordeelt of een 
persoon mag beginnen met de Opleiding, het eindgesprek voert en bepaalt of 
de KFiO zijn Examen heeft gehaald. 
 

Gelijkwaardige 
Vooropleiding 
 

Een blijkens een getuigschrift in Nederland doorlopen universitaire master 
opleiding, bestaande uit een bachelor en een master, waarin een bekwaamheid 
ontwikkeld is die ten behoeve van de opleiding tot klinisch fysicus door de 
Stichting OKF als gelijkwaardig gekwalificeerd wordt aan het eindniveau van 
een bij een Nederlandse universiteit doorlopen  universitaire master fysica 
opleiding. 
 

Individuele Opleiding De door Stichting OKF georganiseerde opleiding tot Klinisch Fysicus, die 
conform het Centraal Reglement Opleiding wordt doorlopen door een KFiO. 
 

KFiO Een natuurlijk persoon die een Individuele Opleiding tot Klinisch Fysicus 
volgt. 
 

Klager Een (rechts)persoon die bezwaar aantekent tegen een Besluit. 
 

Klinisch Fysicus  De natuurlijk persoon aan wie een getuigschrift is uitgereikt, als omschreven in 
artikel 2 van het Besluit Opleidingseisen en deskundigheidsgebied (2005, 205), 
dan wel aanpassingen daarvan. 
 

Leerhuis  Een door en voor de Zorginstelling ingestelde afdeling, met als doel en 
opdracht zorginstellingsbreed de kwaliteit van de opleidingen tot specialisten 
vallend onder de eerste tranche van het ministerie van VWS te borgen en te 

http://stichtingokf.nl/images/documenten/Reglementen_2018/CRO-Bijlage-3-Reglement-Examen-20180101.pdf
http://stichtingokf.nl/images/documenten/Reglementen_2018/CRO-Bijlage-3-Reglement-Examen-20180101.pdf
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verbeteren. 

Opleider Een natuurlijk persoon die blijkens een Besluit van het CvT als dusdanig is 
erkend. 
 

Opleiding De door Stichting OKF georganiseerde Opleiding tot Klinisch Fysicus. 
 

Opleidingsinstituut  Een als dusdanig door het CvT erkende Zorginstelling. 
 

Opleidingsplan Een door het CvT goedgekeurd document waarin omschreven is hoe de KFiO 
de Individuele Opleiding zal doorlopen en wanneer welke onderdelen en 
cursussen worden gevolgd. Het Opleidingsplan is opgemaakt en ondertekend 
als omschreven in het Reglement Examen (CRO-bijlage 3) en voldoet aan de 
daarin weergegeven eisen. 
 

Perifere zorginstelling  Een niet-academisch(e) ziekenhuis (of instelling) waar medisch specialistische 
zorg wordt verleend en waar in dit kader een Klinisch Fysicus werkzaam is. 
 

Register 
 

De registratie van Opleidingsinstituten, (Plaats vervangende) (Co-)Opleiders, 
KFiO’s en Klinisch Fysici. Dit register is opgezet en wordt bijgehouden door 
Stichting OKF. 
 

Stichting OKF  Stichting Opleiding Klinisch Fysicus, gevestigd te Utrecht. 
 

Subspecialisme Een ‘werkterrein’, zoals verwoord in het Staatsbesluit 2005, 265, artikel 7. 
 

Subspecialisme-coördinator  
 

Het door het CvT aangewezen CvT-lid dat werkzaam is binnen een 
Subspecialisme. 
 

Vakgroep  
 

Een schriftelijk vastgelegd, aan het Centraal Reglement Opleiding voldoend 
samenwerkingsverband tussen Klinisch Fysici die werkzaam zijn in een 
Zorginstelling. 
 

Visitatie Een onderzoek dat de Visitatiecommissie verricht bij een Zorginstelling of 
Opleidingsinstituut, om vast te stellen of deze/dit voldoet aan de eisen die 
worden gesteld aan de aangevraagde erkenning. 
 

Visitatiecommissie  
 

Een delegatie van CvT-leden die namens het CvT een Visitatie in het kader van 
de opleidingserkenning uitvoert. 
 

Vooropleiding Een doorlopen en blijkens een getuigschrift afgeronde universitaire master 
Fysica opleiding van een Nederlandse Universiteit. 
 

Voortgangsverslag  
 

Een verslag over een onderdeel van de Individuele Opleiding, dat conform het 
Reglement Examen (CRO-bijlage 3) is opgemaakt en ingediend. 
 

Zorginstelling  
 

Een academisch of perifeer ziekenhuis, dan wel een categoraal ziekenhuis, een 
door de minister erkend radiotherapeutisch instituut, een door de minister 
erkend audiologisch of videologisch centrum of een door de minister erkend 
revalidatiecentrum.  

http://stichtingokf.nl/images/documenten/Reglementen_2018/CRO-Bijlage-3-Reglement-Examen-20180101.pdf
http://stichtingokf.nl/images/documenten/Overig/staatsbesluit_265_20050425.pdf
http://stichtingokf.nl/images/documenten/Reglementen_2018/CRO-Bijlage%203-Reglement-Examen-20180101.pdf
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3. OVERGANGSREGELING 

Niet van toepassing. 
 
4. LIJST VAN ANNEXEN  

Niet van toepassing. 
 
5. LIJST VAN FORMULIEREN 

Niet van toepassing. 
 


