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EXAMEN - VOORWAARDEN 

Vastgesteld op : 17-12-2014 
Datum van ingang : 01-01-2015 
Status : Geaccordeerd door Bestuur OKF 
 
 
 
 
DOEL 

1. Dit Reglement  is vastgesteld ter uitvoering van het Staatsbesluit 265 (2005) Besluit Opleidingseisen 
en deskundigheidsgebied Klinisch Fysicus.  

2. Dit reglement strekt tot doel: 
a. voorwaarden vast te leggen onderliggend aan het examen, d.w.z. het volgen en 

beoordelen van een lopende opleiding. 

3. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Reglement Begrippen 
b. Reglement Start opleiding Voorwaarden 
c. Reglement Examen Uitvoering 
d. Reglement Registratie Voorwaarden 
e. Reglement Registratie Uitvoering 

 
 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen      pag. 2 

 Examen      pag. 3 
 
 
. 
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ALGEMEEN 

Artikel 1. Begrippen 

In onderstaand reglement wordt voor begrippen verwezen naar het “Reglement Begrippen”.  
 

Artikel 2. Staatsbesluit 

Bijgaand reglement regelt het examen zoals vereist in het Staatsbesluit 265, artikel 5. 
 

Artikel 3. Voorwaarden Opleiding 

De voorwaarden die gesteld worden om een opleiding tot klinisch fysicus te kunnen volgen zijn gesteld 
in: 
a. Reglement Start Opleiding Voorwaarden. 
b. Reglement Examen Voorwaarden. 
c. Reglement Examen Uitoefening. 
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EXAMEN 

Artikel 4. Examen – aanvang 

a. Gedurende de gehele opleiding vindt examinering plaats van het geleerde. 

b. Het examen start op moment dat het opleidingsplan van de klinisch fysicus in opleiding is 
geaccordeerd door de Stichting OKF. 

 

Artikel 5. Examen Opbouw 

a. Het examen is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 

# Vereisten Reglement 

i.  De aanwezigheid van een goedgekeurd, actueel 
opleidingsplan, ter reflectie van de opleiding. 
 

Start Opleiding Voorwaarden 

ii.  Alle vereiste voortgangsrapportages vanuit de 
klinische fysicus in opleiding; toegevoegde bijlagen 
bij een voortgangsverslag maken onderdeel uit van 
dat verslag. 
 

Dit reglement 

iii.  Alle rapportages vanuit de opleider en de eventueel 
daaruit voortkomende rapportages en documenten. 
 

Dit reglement 

iv.  Alle vereiste getuigschriften, of een door het 
College van Toetsing erkend kopie daarvan, van in 
het opleidingsplan benoemde cursussen, tenzij in 
overleg met de werkterreincoördinator hierin 
gedurende de opleiding wijzigingen zijn 
aangebracht. 
 

Dit reglement 

v.  Alle door het College van Toetsing opgevraagde 
informatie aangaande de kwaliteit en inhoud van 
de opleiding gedurende de opleiding. 
 

Examen Uitvoering 

vi.  Een eindgesprek van het College van Toetsing met 
de klinisch fysicus in opleiding, met het doel te 
toetsen of de kandidaat voldoet aan de gestelde 
opleidingseisen tot klinisch fysicus. 
 

Dit reglement 

 

b. Het examen kent geen ontheffingen anders dan hetgeen is aangegeven in het goedgekeurde 
opleidingsplan. 

c. Het examen kan op verschillende wijzen beëindigd worden: 

i. Met een eindgesprek, onder voorwaarden dat deze als voldoende  beoordeeld 
wordt. 

ii. Met het anderszins beëindigen van de opleiding door de Stichting OKF. 
 

Artikel 6. Examen Commissie 

a. Het examen wordt afgenomen door het College van Toetsing, uitgevoerd namens deze door de 
Examen Commissie. 

b. De Examen Commissie kent gedurende de opleiding als eerste aanspreekpunt de 
werkterreincoördinator vanuit het College van Toetsing, voor zowel de klinisch fysicus in 
opleiding als opleider. 
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Artikel 7. Examen – voortgang 

a. De klinisch fysicus in opleiding dient elk half jaar een schriftelijke rapportage in te dienen bij de 
werkterreincoördinator betreffende de voortgang van de opleiding in de voorafgaande 
halfjaarlijkse periode; het verslag over het laatste half jaar van de opleiding wordt het eindverslag 
genoemd. 

b. Ondertekening: 

i. Alle voortgangsrapportages en het eindverslag zijn minimaal ondertekend door de 
opleider, co-opleider en klinisch fysicus in opleiding. 

ii. Ondertekening door de opleider kan op 2 niveaus: 

(i) “voor akkoord”: de opleider heeft de rapportage gelezen, is akkoord met de inhoud en is van 
mening dat opleiding gaat conform de eisen die aan de opleiding worden gesteld.  

(ii) “voor gezien”: de opleider heeft de rapportage gelezen doch heeft hierop aanmerkingen dan 
wel is van mening dat de opleiding niet naar wens verloopt conform de eisen die aan de 
opleiding worden gesteld. 

 

iii. Indien de voortgangsrapportage door de opleider “voor gezien” is ondertekend, 
wordt er een verslag vanuit de opleider bij de voortgangsrapportage als bijlage 
toegevoegd: 

(i) Hierin wordt helder en concreet vermeld wat de aanmerkingen van de opleider zijn; 

(ii) Hierin staat vermeld welke concrete afspraken (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden) met de klinisch fysicus in opleiding zijn gemaakt om aan de aanmerkingen van 
de opleider tegemoet te komen; 

(iii) Het verslag wordt ten minste aan de klinische fysicus in opleiding ter kennisgeving 
afgegeven; de opleider kan aantonen dat dit gebeurd is. 

(iv) De opleider geeft als aanvulling op zijn verslag het college van toetsing schriftelijk tussentijds 
doch in ieder geval uiterlijk bij de eerst volgende voortgangsrapportage verslag over de 
resultaten van de gemaakte afspraken met de klinisch fysicus in opleiding. 

(v) Ook deze verslaglegging maakt onderdeel uit van de voortgangsrapportage van de klinisch 
fysicus in opleiding; de opleider kan aantonen dat deze verslaglegging ten minste ter 
kennisgeving is afgegeven aan de klinisch fysicus in opleiding. 

c. Iedere voortgangsrapportage dient binnen de opgegeven bandbreedte conform het betreffend 
vigerend reglement ingeleverd te worden bij de betreffende werkterrein coördinator.  

d. Het eindverslag dient uiterlijk 2 weken vóór de datum van het beoogde eindgesprek beschikbaar 
te zijn bij het College van Toetsing.  
 

Artikel 8. Examen – borging en verlenging 

a. Indien het College van Toetsing twijfel heeft over de kwaliteit en inhoud van de opleiding dan 
heeft het College van Toetsing het recht zich nader te laten informeren. 

b. Het College van Toetsing kan in overleg met de opleider additionele eisen stellen aan het 
opleidingsplan van de klinisch fysicus in opleiding indien onvoldoende voortgang wordt 
geboekt. 

c. Het College van Toetsing geeft daarbij expliciet aan of een extra voortgangsrapportage en/of een 
getuigschrift verwacht wordt. 
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d. Indien tijdens de opleiding vertraging optreedt dient de klinisch fysicus in opleiding contact op te 
nemen met de werkterreincoördinator, de omstandigheden te vermelden en een nieuwe beoogde 
einddatum voor te stellen.  

e. Het College van Toetsing kan in overleg met de opleider de duur van de opleiding verlengen 
indien onvoldoende voortgang wordt geboekt. 

f. Deze verlenging kent een periode van maximaal 2 jaar, tenzij overmacht in het spel is. De 
maximaal toegestane opleidingstijd komt daarmee op 6 jaar, overmacht uitsluitend. 

 

Artikel 9. Examen – eindgesprek 

a. Het eindgesprek kan op z’n vroegst 3 maanden voor de beoogde einddatum van de opleiding 
door de klinisch fysicus in opleiding bij de betreffende werkterrein coördinator aangevraagd 
worden. 

b. Het eindgesprek van een klinisch fysicus in opleiding vindt plaats binnen 3 maanden na 
aanmelding, onder de voorwaarden dat het College van Toetsing akkoord is met het voeren van 
het eindgesprek. 

 

Artikel 10. Examen Commissie  – eindgesprek 

a. De daadwerkelijke Examen Commissie die een eindgesprek uitvoert, is benoemd door het 
College van Toetsing en gerechtigd namens haar besluiten te nemen aangaande het al of niet 
voldoen van de kandidaat aan de gestelde exameneisen. 

b. De zittingsduur van deze Examen Commissie begint bij binnenkomst van de aanvraag tot 
eindgesprek bij de secretaris van het College van Toetsing. 

c. De zittingsduur van de Examen Commissie eindigt nadat de commissie een schriftelijk rapport  
gegeven heeft aan de secretaris van het College van Toetsing over het al dan niet voldaan hebben 
van de kandidaat aan de gestelde exameneisen. 

d. De daadwerkelijke Examen Commissie is als volgt samengesteld: 

i. Minimaal 2 en ten hoogstens 4 leden,  

ii. Waaronder minimaal 2 leden van het College van Toetsing, 

iii. Waaronder minimaal 1 lid actief op het werkterrein waarop de klinisch fysicus in 
opleiding zijn opleiding volgt. 

iv. Indien de commissie bestaat uit 3 of 4 leden, dan zijn deze leden in ieder geval actief 
klinisch fysicus. 

v. Indien de werkterrein coördinator geen lid is van de commissie, dan is deze persoon 
ten minste als adviseur verbonden aan de commissie en raadpleegbaar door zowel 
de commissie, de klinisch fysicus in opleiding en de opleider.   

vi. De leden van de commissie hebben geen directe binding (familie, werkrelatie op 
zelfde afdeling) met de klinisch fysicus in opleiding. 

vii. De voorzitter van de commissie is aangewezen door het College van Toetsing.  

e. De daadwerkelijke Examen Commissie doet haar besluitvorming als volgt: 

i. Alle leden van de commissie hebben stemrecht met gelijke waarde. 

ii. De commissie doet op basis van haar bevinden een voorstel aan het College van 
Toetsing dat als geheel beslist, conform haar reglement van orde. 

iii. De commissie kent naar buiten, d.w.z. buiten het College van Toetsing, geen 
minderheidsstandpunt. 

 

Artikel 11. Examen - Eindoordeel 

a. Het College van Toetsing oordeelt binnen 1 maand na het eindgesprek of de klinisch fysicus naar 
haar bevinden het examen positief dan wel negatief afsluit. 

b. Het College van Toetsing meldt binnen 2 weken na het door het College van Toetsing genomen 
besluit het resultaat van het oordeel aan de klinisch fysicus in opleiding en de opleider.  

c. De bevindingen van het College van Toetsing kent naar buiten geen minderheidstandpunt. 
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Artikel 12. Registratie 

a. Positief examen-eindoordeel:  

i. Het College van Toetsing zet binnen 2 weken na dagtekening van haar brief aan de 
klinisch fysicus in opleiding aangaande haar oordeel de procedure in gang die leidt 
tot registratie, conform vigerende reglementen daaromtrent. 

ii. Met deze brief wordt het examen en daarmee de opleiding tot klinisch fysicus 
afgesloten. 

b. Negatief examen-eindoordeel: 

i. Het College van Toetsing beargumenteert op welke grond(en) zij tot haar oordeel is 
gekomen. 

ii. Het College van Toetsing geeft aan de klinisch fysicus in opleiding en de opleider 
aan of en zo ja hoe de opleiding alsnog met een positief oordeel afgesloten kan 
worden. 

iii. Het examen blijft lopend tot het op enigerlei wijze afgesloten wordt.  
 

Artikel 13. Herkansing  

a. Een klinisch fysicus in opleiding die bij de eindbeoordeling van het examen het examen niet 
positief afsluit, heeft recht op een herkansing. 

b. Een herkansing vindt plaats binnen uiterlijk 6 maanden na het laatst gevoerde eindgesprek. 

c. De invulling van deze herkansing wordt besproken met en geaccordeerd door het College van 
Toetsing. 

d. De herkansing maakt onderdeel uit van het examen.  
 


