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OPLEIDINGSBEVOEGDHEID UITOEFENING 

 
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. uitoefening van de toegekende opleidingsbevoegdheid voor een werkterrein te 

begeleiden aangaande wat verplicht dan wel niet toegestaan is gedurende die uitoefening. 

3. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Reglement Begrippen 
b. Reglement Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden 
c. Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning 
d. Reglement Start Opleiding Voorwaarden 
e. Reglement Start Opleiding Toetsing 
f. Reglement Examen Voorwaarden 
g. Reglement Examen Toetsing 

 
 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen Deel      pag. 2 

 Algehele Condities     pag. 3 

 Specifieke Condities gedurende een opleiding  pag. 5 
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ALGEMEEN DEEL 

 
Uitoefening 

 Indien de opleidingsinstituut een B- dan wel A-erkenning wil uitoefenen dan is de 
zorginstelling daarbij aan een aantal restricties gebonden. 

 Algehele drijfveer bij die restricties is dat vanuit de Stichting OKF en de klinisch fysici in 
opleiding de restricties de kwaliteit van de opleiding bevorderen. 

 
Erkenningstermijn, borging 

 In dit Reglement is het startpunt dat een opleidingsbevoegdheid geen inperking kent 
(omschrijving zie het Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning) 

 Indien er wel een inperking van die bevoegdheid is, wordt naar het zelfde Reglement 
Opleidingsbevoegdheid Erkenning verwezen wat nog wel en niet meer toegelaten is in de 
uitoefening van de opleidingsbevoegdheid. 

 
Werkingsgebied 

 Dit Reglement geldt voor alle werkterrein en behandelt alleen aanvullingen op de 
opleidingsomgeving zoals geformuleerd in het Reglement Opleidingsbevoegdheid 
Voorwaarden op moment dat een opleiding daadwerkelijk gestart en gevolgd wordt. 

 
Opleiding Klinisch fysicus in Opleiding 

 De start en het volgen van een opleiding voor een individueel persoon is aangegeven in het 
Reglement Start Voorwaarden en Reglement Examen Voorwaarden. 

 
 

Artikel 1. Begrippen 

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

Artikel 2. Beoordeling in relatie tot gestelde voorwaarden 

a. Daar waar onduidelijkheid dan wel discussie mogelijk is over de gestelde voorwaarden aangaande 
opleidingserkenning, opleidingsomgeving en opleiding, is het aan het College van Toetsing om te 
bepalen hoe voorwaarden te interpreteren.  

b. Het College van Toetsing is te allen tijden gerechtigd aanvullende informatie en stukken te vragen 
ten behoeve van borging van afgegeven erkenningen en de daaraan gekoppelde uitoefening. 
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ALGEHELE CONDITIES 

Artikel 3. Opleiding, vormgeving 

a. Een opleiding kan enkel en alleen in clusterverband verzorgd worden. 

b. Het opleidingsinstituut dat het gezag over die opleiding voert borgt naar de klinisch fysicus in 
opleiding en de Stichting OKF de clusteropleiding in organisatie en kwaliteit van opleiden. 

 

Artikel 4. Opleiding, clusterverband 

a. Het clusterverband bestaat uit zorginstellingen die ieder een bevoegdheid heeft tot opleiden. 

b. He clusterverband bestaat uit: 

i. Precies 1 opleidingsinstituut dat het gezag voert over de opleiding.  

ii. Ten minste 1 academische zorginstelling 

iii. Ten minste 1 perifeer instelling  

c. Het clusterverband is gebaseerd op een geformaliseerde en langdurende1 samenwerking tussen 
ten minste het gezag-voerend opleidingsinstituut en ieder overig aan het clusterverband 
deelnemende opleidingsinstituut. 

 

Artikel 5. Opleiding, borging 

a. Het opleidingsinstituut dat deelneemt aan een opleiding borgt dat het zelf, als ook de klinisch 
fysicus in opleiding de verplichtingen nakomt die gesteld worden aan de opleiding.  

b. Het opleidingsinstituut dat deelneemt aan een opleiding borgt dat de klinisch fysicus in opleiding  
werkzaamheden uitvoert die: 

i. Passen in het opleidingsprogramma; 

ii. Passen bij de kennis en vaardigheden van de klinisch fysicus “op dat moment”. 

c. Een opleiding binnen een cluster wordt vormgegeven door klinisch fysicus in opleiding, opleider, 
plaatsvervangend opleider, bij de individuele opleiding betrokken co-opleiders en de overige 
klinisch fysici werkzaam op het werkterrein of binnen de vakgroep (Zie voor vakgroep de 
voorwaarden onder Reglement Opleidingsbevoegdheid met Vakgroep) 

d. Het opleidingsinstituut dat het gezag voert over de opleiding borgt een regulier overleg tussen: 

i. Opleider en klinisch fysicus in opleiding, ten minste 1 keer per 2 weken. 

ii. Opleider en betrokken co-opleiders, ten minste twee keer per jaar. 

iii. Opleider, betrokken co-opleiders en klinisch fysicus in opleiding, ten minste twee 
keer per jaar. 

e. Een individuele opleiding vindt binnen het cluster als volgt plaats: 

i. Minimaal twee jaar in het opleidingsinstituut dat het gezag heeft over de opleiding 

ii. Minimaal een half jaar in een ander cluster-opleidingsinstituut dan het gezag-
voerende opleidingsinstituut. 

iii. Minimaal een half jaar in een academische zorginstelling met 
opleidingsbevoegdheid. 

iv. Minimaal een half jaar in een perifere zorginstelling met opleidingsbevoegdheid. 
 
 

Artikel 6. Opleiding, aantal toegelaten opleidingen 
Een opleidingsinstituut dat deelneemt aan opleidingen mag dat niet onbeperkt doen. Het maximaal 
aantal opleidingen waaraan tegelijkertijd deelgenomen mag worden op het betreffende werkterrein 
waarvoor de opleidingsbevoegdheid verleend is, wordt bepaald door de het aantal klinisch fysici 
waarop de opleidingsbevoegdheid is gebaseerd en door de type opleidingsbevoegdheid: A- of B. 
 
Indien de opleidingsbevoegdheid voor het werkterrein verkregen is via de vakgroep-regeling, dan 
mag in onderstaande tekst van dit artikel voor werkterrein “vakgroep” gelezen worden. 

                                                           
1
 Langdurend: aangetoond kan worden dat er een goede samenwerking is met voldoende stabiliteit.   
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B-erkenning 

a. Een opleidingsinstituut met een B-erkenning mag aan meerdere opleidingen tegelijk bijdragen, 
met dien verstande dat het maximale aantal klinisch fysici in opleiding tegelijkertijd aanwezig in 
het instituut niet hoger is dan: 
 
FTE(KF) * 1.2 

 
waarbij alleen die klinisch fysici (KF) meegenomen mogen worden met enerzijds een aanstelling 
binnen de zorginstelling en anderzijds alleen voor het aantal FTE dat de klinisch fysicus 
werkzaam is binnen het betreffende werkterrein. Daar het aantal opleidingen altijd een geheel 
getal is, mag de uitkomst van bovenstaande formule pas naar boven afgerond worden tot een 
volledige plek (1 FTE) indien bij berekening van het aantal toegestane opleidingen het decimale 
getal 8 of hoger is.  

  
A-erkenning 

a. Een opleidingsinstituut met een A-erkenning mag meerdere opleidingen onder haar gezag 
hebben met dien verstande dat het maximale aantal klinisch fysici in opleiding tegelijkertijd 
onder haar gezag in het instituut niet hoger is dan: 
 
FTE(KF) * 1.2 

 
waarbij alleen die klinisch fysici (KF) meegenomen mogen worden met enerzijds een aanstelling 
binnen de zorginstelling en anderzijds alleen voor het aantal FTE dat de klinisch fysicus 
werkzaam is binnen het betreffende werkterrein. Daar het aantal opleidingen altijd een geheel 
getal is, mag de uitkomst van bovenstaande formule pas naar boven afgerond worden tot een 
volledige plek (1 FTE) indien bij berekening van het aantal toegestane opleidingen het decimale 
getal 8 of hoger is. 

b. Een opleidingsinstituut met een A-erkenning mag aan meerdere opleidingen bijdragen, met dien 
verstande dat de som van het aantal klinisch fysici in opleiding dat tegelijkertijd aanwezig is in 
dat opleidingsinstituut niet meer bedraagt dan: 
 
FTE(KF) * 1.2 
 
waarbij alleen die klinisch fysici (KF) meegenomen mogen worden met enerzijds een aanstelling 
binnen de zorginstelling en anderzijds alleen voor het aantal FTE dat de klinisch fysicus 
werkzaam is binnen het betreffende werkterrein, en klinisch fysicus in opleiding die bij het 
instituut onder gezag staat voor 1 en een klinisch fysicus in opleiding die bij een ander instituut 
onder gezag staat voor een 0.5 geteld mag worden. 
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SPECIFIEKE  CONDITIES GEDURENDE EEN OPLEIDNG 

Conform het gestelde in Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning kan het voorkomen dat het 
gezag-voerend opleidingsinstituut of een cluster-opleidingsinstituut niet meer voldoet aan de gestelde 
voorwaarden die liggen onder een erkenning tot opleidingsbevoegdheid. Of dat niet meer voldaan 
wordt aan de in het bovenstaande reglement vereiste.  

In dat geval ligt er bij het opleidingsinstituut een meldingsplicht “per direct”2 naar de Stichting OKF 
voor dispensatie, conform het Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning. 

 

Artikel 7. Meldingsplicht, dispensatie gezag-voerend opleidingsinstituut 

Indien gedurende een opleiding3 door het gezag-voerend opleidingsinstituut niet meer volledig 
voldaan wordt aan alle gestelde voorwaarden onderliggend aan een opleidingsbevoegdheid en 
uitoefening daarvan, dan geldt: 

a. Dat dispensatie vereist is, conform het Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning 

b. De dispensatie “per direct” aangevraagd dient te worden bij de Stichting OKF, conform 
bovengenoemde Reglement.   

c. Dat, indien niet tijdig aan boven gestelde voldaan wordt / is, het opleidingsinstituut zijnde in 
gebreke gebleven, waaraan ten gevolge daarvan sancties gesteld kunnen worden aangaande de 
opleiding bij en opleidingsbevoegdheid van het gezag-voerend instituut, conform het Reglement 
Opleidingsbevoegdheid Erkenning. 

 

Artikel 8. Meldingsplicht, dispensatie clusterverband-instituut niet zijne het gezag-voerend 
opleidingsinstituut 
Indien gedurende een opleiding4 door een clusterverband-instituut niet meer volledig voldaan wordt 
aan alle gestelde voorwaarden onderliggend aan een opleidingsbevoegdheid en uitoefening daarvan, 
dan geldt: 

a. Dat het clusterverband-instituut dit “per direct” meldt aan de Stichting OKF en het gezag-
voerend opleidingsinstituut. 

b. Dat, indien niet tijdig aan boven gestelde voldaan wordt / is, het clusterverband-instituut zijnde 
in gebreke gebleven, waaraan ten gevolge daarvan sancties gesteld kunnen worden aangaande de 
opleiding bij en opleidingsbevoegdheid van het clusterverband-instituut, conform het Reglement 
Opleidingsbevoegdheid Erkenning. 

c. Het gezag-voerend instituut “per direct” maatregelen treft om voor ieder opleiding dat 
gerelateerd is aan dat clusterverband-instituut te borgen dat deze opleiding veilig doorgang kan 
blijven vinden. 

 

Artikel 9. Plaatsvervangend opleider, functie uitoefening 

a. Indien gedurende een opleiding5 de opleider langdurig afwezig is, dan geldt: 

i. De meldingsplicht conform artikel 7 van dit Reglement. 

ii. Dat de plaatsvervangend opleider “per direct” aantreedt. 

b.  Onder langdurige afwezigheid wordt in ieder geval het volgende verstaan: 

i. Het overlijden van de opleider, per datum van overlijden. 

                                                           
2 “Per direct” betekent hier in redelijkheid en billijkheid zo snel mogelijk. In principe geldt dat dispensatie aangevraagd / een 
plaatsvervangend opleider aantreedt op moment dat er aan de betreffende voorwaarden niet meer voldaan wordt. 
3 Let wel: het betreft hier een situatie gedurende de opleiding, doch dat laat onverlet de meldingsplicht zoals die genoemd is in 
het Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning !!   
4 Zie voetnoot 2  
5 Zie voetnoot 2   
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ii. Afwezigheid van de opleider, langer durend dan 2 maanden en zodanig dat niet 
voldaan wordt aan de voorwaarde van minimale dagelijkse beschikbaarheid van de 
opleider, ingaand op de datum van afwezigheid. 

iii. Het vervallen van de erkenning als opleider, per datum dat die erkenning 
ingetrokken is / wordt. 

 

Artikel 10. Dispensatie, effectuering 

a. Indien Artikel 7 dan wel Artikel 8 uitgevoerd wordt, dan is het aan het College van Toetsing te 
besluiten hoe om te gaan met lopende en nieuwe opleidingen. 

b. Daarbij wordt het Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning als leidraad gehanteerd. 

c. Besluiten worden niet eerder genomen dan nadat alle klinisch fysici in opleiding aldaar, de 
(plaatsvervangend) opleider en betrokken co-opleiders in de gelegenheid gesteld zijn door het 
College van Toetsing gehoord te worden. 

 
 
 
 

 
 


