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OPLEIDINGSBEVOEGDHEID  VOORWAARDEN 

 
Vastgesteld op : 16-10-2015 
Datum van ingang : 01-01-2015 (met terugwerkende kracht, fout hersteld in artikel 25) 
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 voor de erkenning tot opleidingsbevoegdheid van een opleidingsinstelling 

en opleider inzichtelijk te maken en vast te leggen voor een werkterrein. 

3. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Reglement Begrippen 
b. Reglement Opleidingsbevoegdheid Uitoefening 
c. Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning 
d. Reglement Opleidingsbevoegdheid Toetsing 
e. Reglement Opleidingsbevoegdheid met Vakgroep 

 
 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen Deel       pag. 2 

 Algehele Voorwaarden      pag. 3 

 B-erkenning – Voorwaarden     pag. 4  

 A-erkenning – Voorwaarden     pag. 6 

 Opleiders – Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden  pag. 11 

 Vernieuwing, wordt geëffectueerd per 1 januari 2016  pag. 13 
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ALGEMEEN DEEL 

Verwerving  
Indien de zorginstelling een B- dan wel A-erkenning wil verwerven aangaande de opleiding tot 
klinisch fysicus, dan zal de zorginstelling aan alle voorwaarden gemeld onder Reglement 

Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden (dit reglement) in volledigheid dienen te voldoen.  
 
Uitoefening 

Indien de zorginstelling met een B- dan wel A-erkenning deze bevoegdheid ook wil 
uitoefenen, dan wordt de zorginstelling verwezen naar het Reglement 

Opleidingsbevoegdheid Uitoefening verwezen met betrekking tot wat wel en niet toegestaan 
is / verplicht is.  

 
Erkenningstermijn 

Indien een zorginstelling / natuurlijk persoon een erkenning tot opleidingsbevoegdheid heeft 
gekregen van de Stichting OKF, dan is deze erkenning voor bepaalde tijd en onderhevig aan 
spelregels. Verwezen wordt naar het Reglement Opleidingsbevoegdheid Erkenning.  

 
Werkingsgebied 

Beide bovengenoemde reglement gelden per werkterrein waarvoor de opleidingsbevoegdheid 
aangevraagd wordt. 

 
 
 

Artikel 1. Begrippen 

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

Artikel 2. Individuele beoordeling in relatie tot gestelde voorwaarden 
a. Daar waar onduidelijkheid dan wel discussie mogelijk is over de gestelde voorwaarden aangaande 

opleidingsomgeving, opleidingsinstituut en (plaatsvervangend, co-) opleider, is het aan het College 
van Toetsing om te bepalen hoe de voorwaarden te interpreteren. 

b. Het College van Toetsing is te allen tijden gerechtigd aanvullende informatie en stukken te vragen 
ten behoeve van afhandeling van aangevraagde erkenningen en borging van afgegeven 
erkenningen.  

 

Artikel 3. Vakgroep 

Indien een werkterrein onderdeel uit maakt van een vakgroep, dan mag deze situatie meegewogen 
worden in de bepaling van de groepsgrootte klinische fysica en de aanwijzing van een 
plaatsvervangend opleider. Deze betreffen onderstaande artikelen: 
a. Voor een B-erkenning: artikel 7. 
b. Voor een A-erkenning: artikel 12, 14 en 22.   
 
De wijze van en de condities waaronder een vakgroep in de voorwaarden omtrent de 
opleidingsbevoegdheid meegenomen mogen worden, zijn verwerkt in het apart Reglement 
Opleidingsbevoegdheid met Vakgroep. 
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ALGEHELE VOORWAARDEN 

 

Artikel 4. Erkenningsvoorwaarden, algemeen 

a. Een zorginstelling kan alleen voor een opleidingsbevoegdheid in aanmerking komen als de 
instelling juridisch autonoom kan handelen op alle bedrijfsonderdelen binnen die zorginstelling. 

b. Een zorginstelling kan alleen een erkenning als opleidingsinstituut krijgen indien volledig 
voldaan wordt aan alle gestelde voorwaarden. 

c. Een zorginstelling kan maximaal 1 opleidingsbevoegdheid per werkterrein krijgen. 

d. Er zijn twee typen erkenningen tot opleidingsbevoegdheid mogelijk: 

i. A-erkenning (Nodig om gezag te dragen over een opleiding) 

ii. B-erkenning (Minimaal nodig om als clusterpartner te kunnen deelnemen aan een 
opleiding) 

e. De eisen tot A- en B-erkenning zijn in dit reglement nader gesteld. 
 

Artikel 5. Aanspreekpunt namens zorginstelling aangaande een opleiding: de opleider 

a. Het aanspreekpunt tussen de Stichting OKF en de zorginstelling aangaande de erkenning van de 
zorginstelling als opleidingsinstituut alsook de uitoefening van een opleiding vanuit en door dat 
instituut vindt plaats middels precies 1 natuurlijk persoon, zijnde de (co-)opleider voor dat 
werkterrein. 

b. Voor een zorginstelling met A-erkenning aangaande de opleidingsbevoegdheid geldt het 
volgende: 

i. Een opleider draagt het gezag en oefent deze uit namens de zorginstelling, waarbij  
de opleider van de Stichting OKF de bevoegdheid gekregen heeft om dit gezag te 
dragen en uit te oefenen; 

ii. De opleider is door de zorginstelling als zodanig benoemd; 

iii. De opleider is geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor de opleiding uit hoofde 
van een gezagsverhouding met de klinisch fysicus in opleiding. 

c. Voor een zorginstelling met B-erkenning aangaande de opleidingsbevoegdheid geldt het 
volgende: 

i. Een co-opleider borgt namens de zorginstelling kwaliteit van de opleiding bij 
deelname daaraan, waarbij de co-opleider van de Stichting OKF de onderliggende 
bevoegdheid gekregen heeft; 

ii. De co-opleider is door de zorginstelling als zodanig benoemd; 

iii. De co-opleider is geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor uitoefening van de 
borgende taak. 
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B-ERKENNING VOORWAARDEN 

Naast de algehele voorwaarden gelden voor een B-erkenning de volgende aanvullende voorwaarden. 
Deze dienen  op het werkterrein toegespitst te worden waarop de opleidingsbevoegdheid wordt 
aangevraagd. 
 

Artikel 6. Opzet organisatie klinische fysica 

a. Er dient een zodanige inbedding van de klinische fysica in de organisatie van de zorginstelling te 
zijn dat: 

i. De klinische fysica haar taken volwaardig kan uitoefenen conform taakstelling 
binnen de zorginstelling,  

ii. De klinische fysica haar taken volwaardig kan uitoefenen conform de hedendaagse 
praktijk zoals uitgedragen door de beroepsvereniging, vertegenwoordigd door de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) 

iii. De klinische fysica daartoe haar verantwoordelijkheid kan dragen conform 
verwacht mag worden volgend uit vigerende wet en regelgeving. 

b. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klinische fysica binnen de 
zorginstelling benoemd en inzichtelijk zijn. 

 

Artikel 7. Groepsgrootte klinische fysica1 (2016-01-01: Vervanging door artikel 24) 

a. Dit artikel is geldig tot 1 januari 2016; vanaf die datum wordt het vervangen door artikel 24 van 
dit reglement. 

b. Binnen het werkterrein van de opleiding, binnen de zorginstelling, werkt minimaal 1 klinisch 
fysici ter grootte van minimaal 0.7 FTE actief in dat werkterrein van de opleiding. 

c. Deze klinisch fysicus heeft met de zorginstelling een lopende arbeidsovereenkomst van ten 
minste 0.7 FTE2. 

 

Artikel 8. Co-opleider, in het kader van de opleidingsbevoegdheid van de zorginstelling 

a. De zorginstelling kent precies 1 co-opleider die voldoet aan artikel 5 en artikel 23:   

i. Een co-opleider mag geregistreerd zijn bij de Stichting OKF als persoon met 
opleidingsbevoegdheid van een opleider, doch dat geeft geen extra bevoegdheden 
aan de zorginstelling met een B-erkenning. 

b. De zorginstelling borgt dat de co-opleider zijn werk als klinisch fysicus binnen het werkterrein 
volwaardig uitoefent, blijkend uit: 

i. Een ononderbroken lijn van herregistratie zoals georganiseerd en geregisseerd door  
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) 

c. De zorginstelling borgt dat de co-opleider een volwaardige positie als klinisch fysicus binnen de 
zorginstelling bekleedt in het uitoefenen van zijn vakgebied, blijkend uit: 

i. Toegang tot het management van de zorginstelling, met in achtneming van de 
organisatiestructuur van die zorginstelling; 

ii. Toegang tot relevante commissies, 

iii. Samenwerking met de medisch specialisten die relevant zijn voor het werkterrein, 

iv. Lidmaatschap van de medische staf, dan wel een gremium gelijkwaardig daar aan. 

d. Zolang de zorginstelling de co-opleider als zodanig benoemd in het kader van erkenning als 
opleidingsinstituut, borgt de zorginstelling dat de co-opleider kan voldoen aan de eisen die 
gesteld worden aan een co-opleider. 

e. De zorginstelling borgt dat de co-opleider geheel en zelfstandig verantwoordelijk is voor 
uitoefening van de borgende taak. 

 

                                                           
1
 Voor dit artikel kan gekeken worden naar de mogelijkheden die een vakgroep biedt. Zie betreffend reglement. 

2
 1 FTE is een aanstelling voor een volle werkweek zoals deze geformuleerd is de CAO van de zorginstelling. 
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Artikel 9. Faciliteiten 

a. Personele en ruimtelijke voorzieningen dienen voldoende te zijn naar wat te doen gebruikelijk is. 

Artikel 10. Middelen 

a. Medisch instrumentarium hedendaags gangbaar in Nederlandse ziekenhuizen in gebruik zijnde 
op het werkterrein waarop de opleiding beoogd wordt, moet in voldoende mate en 
gevarieerdheid beschikbaar zijn voor patiëntonderzoek en –behandeling.  

b. Hedendaags, adequaat instrumentarium moet in voldoende mate en gevarieerdheid beschikbaar 
zijn voor fysische en technische metingen, voor rekenwerk en dataverwerking.  

c. Adequate technische ondersteuning (instrumentele dienst, elektronica, instrumentmakerij, 
technische dienst) van voldoende niveau dient in voldoende mate beschikbaar te zijn. 

d. De bibliotheek (fysiek dan wel elektronisch) bevat recente werkterrein gerelateerde handboeken 
en tijdschriften en daartoe moet ongehinderd toegang toe zijn. 
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A-ERKENNING VOORWAARDEN 

Naast de algehele voorwaarden gelden voor een A-erkenning de volgende aanvullende voorwaarden 
Deze dienen  op het werkterrein toegespitst te worden waarop de opleidingsbevoegdheid wordt 
aangevraagd. 
 

Artikel 11. Opleidingservaring 

a. De zorginstelling is gedurende tenminste 4 jaar achtereenvolgend erkend als opleidingsinstituut 
met minimaal een B-erkenning voor het werkterrein waarvoor opleidingsbevoegdheid wordt 
aangevraagd. 

b. De zorginstelling heeft in deze 4 jaar actief meegewerkt aan opleidingen waarover een ander 
opleidingsinstituut het gezag had. 

 

Artikel 12. Groepsgrootte klinische fysica3 (2016-01-01: Vervanging door artikel 25) 

a. Dit artikel is geldig tot 1 januari 2016; vanaf die datum wordt het vervangen door artikel 25 van 
dit reglement. 

b. Binnen het werkterrein van de opleiding, binnen de zorginstelling, werken minimaal 2 klinisch 
fysici ter grootte van minimaal 0.7 FTE ieder actief in dat werkterrein van de opleiding. 

c. Minimaal 2 van de klinisch fysici uit deze groep hebben ieder met de zorginstelling een lopende 
arbeidsovereenkomst van ten minste 0.7 FTE4.  

d. De minimale groepsgrootte van het aantal klinisch fysici werkzaam binnen het betreffende 
werkterrein is 2 FTE. 

e. Indien in bovenstaande telling een klinisch fysicus een aanstelling heeft van meer dan 1 FTE, dan 
wordt deze geteld als zijnde 1 FTE. 

 

Artikel 13. Opleider, in het kader van de opleidingsbevoegdheid van de zorginstelling 

a. De zorginstelling kent precies 1 opleider die voldoet aan artikel 5 en artikel 21:   

i. Een opleider is automatisch co-opleider indien een zorginstelling deelneemt aan een 
opleiding die niet onder het gezag van de zorginstelling staat; een co-opleider hoeft 
door de zorginstelling dus niet apart benoemd te worden. 

b. De zorginstelling borgt dat de opleider zijn werk als klinisch fysicus binnen het werkterrein 
volwaardig uitoefent, blijkend uit: 

i. Een ononderbroken lijn van herregistratie zoals georganiseerd en geregisseerd door  
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) 

c. De zorginstelling borgt dat de opleider een volwaardige positie als klinisch fysicus binnen de 
zorginstelling bekleedt in het uitoefenen van zijn vakgebied, blijkend uit: 

i. Toegang tot het management van de zorginstelling, met in achtneming van de 
organisatiestructuur van die zorginstelling; 

ii. Toegang tot relevante commissies, 

iii. Samenwerking met de medisch specialisten die relevant zijn voor het werkterrein, 

iv. Lidmaatschap van de medische staf, dan wel een gremium gelijkwaardig daar aan. 

d. De zorginstelling heeft in de benoeming van de opleider een functieomschrijving opgenomen 
waarin aangegeven is: 

i. De taken. 

ii. De bijbehorende verantwoordelijkheden. 

iii. De bijbehorende bevoegdheden. 

iv. De opleider dient door de werkgever in voldoende mate in staat gesteld te worden 
om tijd vrij te maken voor de opleiding. 

                                                           
3
 Zie voetnoot 1. 

4
 Zie voetnoot 2. 
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e. De zorginstelling borgt dat de opleider geheel en zelfstandig verantwoordelijk is voor de 
opleiding uit hoofde van een gezagsverhouding met de klinisch fysicus in opleiding. 

f. De zorginstelling borgt dat de opleider actief lid is van het Centraal Opleiding Commissie (COC)  
genoemd onder het artikel “Leerhuis”.  

g. De zorginstelling borgt dat de opleider in voldoende mate in staat gesteld te worden om tijd vrij 
te maken voor de opleiding; een inzet van 0.4 FTE wordt als ondergrens gezien; noodzaak kan 
meer vragen, zie artikel 21, punt g. 

h. Zolang de zorginstelling de opleider als zodanig benoemd (heeft) in het kader van erkenning als 
opleidingsinstituut, borgt de zorginstelling: 

i. Dat het aspect “opleiden” aantoonbaar in functioneringsgesprekken met de opleider 
aan de orde komt; 

ii. Er dienaangaande waar nodig verbetermaatregelen worden genomen om de 
bekwaamheid van de opleider op het gebied van opleiden op peil te houden. 

iii. De opleider kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een opleider. 

iv. De zorginstelling budget realiseert dienaangaande. 
 

Artikel 14. Plaatsvervangend Opleider5, in het kader van de opleidingsbevoegdheid van de 
zorginstelling 

a. De zorginstelling kent precies 1 plaatsvervangend opleider die voldoet aan artikel 22 en, indien 
de plaatsvervangend opleider de positie van de opleider waarneemt, aan artikel 5.   

b. De zorginstelling borgt dat de plaatsvervangend opleider zijn werk als klinisch fysicus binnen het 
werkterrein volwaardig uitoefent, blijkend uit: 

i. Een ononderbroken lijn van herregistratie zoals georganiseerd en geregisseerd door  
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) 

c. De zorginstelling borgt dat de plaatsvervangend opleider een volwaardige positie als klinisch 
fysicus binnen de zorginstelling bekleedt in het uitoefenen van zijn vakgebied, blijkend uit: 

i. Toegang tot het management van de zorginstelling, met in achtneming van de 
organisatiestructuur van die zorginstelling; 

ii. Toegang tot relevante commissies, 

iii. Samenwerking met de medisch specialisten die relevant zijn voor het werkterrein, 

iv. Lidmaatschap van de medische staf, dan wel een gremium gelijkwaardig daar aan. 

d. Zolang de zorginstelling de plaatsvervangend opleider als zodanig opgeeft aan de Stichting OKF 
in het kader van erkenning als opleidingsinstituut, borgt de zorginstelling dat de 
plaatsvervangend opleider kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een 
plaatsvervangend opleider en dienaangaande budget realiseert. 

 

Artikel 15. Leerhuis 

a. De zorginstelling kent centraal, d.w.z. ongeacht het werkterrein, minimaal de volgende 
faciliteiten: 

i. Een Leerhuis, zijnde  een expertise centrum voor training, opleiding en onderzoek, 
belast met professionele begeleiding van opleidingsactiviteiten voor medisch 
specialisten in opleiding, overige beroepsopleiding, stageplaatsen voor (co-
)assistenten, stageplaatsen voor studenten wetenschappelijk onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs. 

ii. Een Centrale Opleiding Commissie (COC) conform richtlijnen omtrent de opleiding 
voor medisch specialisten, of een commissie gelijkwaardig hieraan, actief in haar 
activiteiten onder andere blijkend uit zowel taakopdracht, verantwoordelijkheden,  
bevoegdheden, agenda en notulen. 

 

Artikel 16. Leerplan 

                                                           
5
 Zie voetnoot 1. 
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a. De zorginstelling heeft een Leerplan opgesteld, conform vigerend beleidsrichtlijn van de Stichting 
OKF. 

 

Artikel 17. Opleidingsklimaat 
De zorginstelling verklaart, met het accepteren van de erkenning tot opleidingsbevoegdheid, zich te 
zullen houden aan een zorgvuldig en uitstekend opleidingsklimaat dat tenminste aan onderstaande 
elementen voldoet. Het akkoord verklaren gebeurt automatisch op moment dat de Stichting OKF de 
erkenning tot opleidingsbevoegdheid afgeeft. 

a. Kwaliteitsborging: 

i. Er heerst intern een actieve kwaliteitszorgcyclus en verbetercultuur van de 
opleiding voortkomend uit continue kwaliteitsmonitoring, gebaseerd op 
systematisch dataverzameling aangaande de wijze en organisatie van opleiden. 

b. Inhoudelijke capaciteit: 

i. De zorginstelling heeft de capaciteit in aantal en gevarieerdheid van onderzoeken, 
behandelingen, medische technologie en/of projecten om minimaal het klinische 
praktijkgedeelte, het theoretisch deel en de attitudevorming in al hun aspecten 
zelfstandig te kunnen verzorgen. 

ii. De zorginstelling heeft de mogelijkheden tot multidisciplinaire scholing van de 
klinisch fysicus in opleiding, zowel voor zover het personeelssamenstelling en 
organisatiestructuur betreft als ook de patiëntmix en hedendaagse technische 
voorzieningen. 

iii. De zorginstelling heeft een goed en toegankelijk overzicht van resultaten van 
onderzoek, behandelingen en projecten, ter evaluatie en vernieuwing van het 
zorgproces. 

iv. De zorginstelling heeft de mogelijkheden tot multidisciplinaire scholing van de 
klinisch fysicus in opleiding, zowel voor zover het personeelssamenstelling en 
organisatiestructuur als ook de technische voorzieningen en patiëntmix betreft. 

c. Overlegvormen: 

i. De zorginstelling borgt dat zowel de opleider als de klinisch fysicus in opleiding 
deel kunnen nemen aan al die overlegvormen tussen verschillende medische, 
paramedische en andere afdelingen van de zorginstelling en/of met 
zorginstellingen waarmee wordt samengewerkt 

d. Overige opleidingen en onderwijs: 

i. De zorginstelling draagt bij aan het Leerhuis door met grote regelmaat stageplaatsen 
aan te bieden en te vervullen aan (co-)assistenten en/of studenten wetenschappelijk 
onderwijs of hoger beroepsonderwijs. 

Werkterreinen Radiotherapie en Audiologie: 

ii. De zorginstelling heeft ten minste één 1e tranche medisch specialistische 
vervolgopleiding met een nauw verwantschap aan het werkterrein van de klinisch 
fysicus in opleiding 

Werkterrein NG en Radiologie 

iii. De zorginstelling heeft ten minste één 1e tranche medisch specialistische 
vervolgopleiding met een nauw verwantschap aan het werkterrein van de klinisch 
fysicus in opleiding 

Werkterrein AKF 

iv. De zorginstelling heeft ten minste 3 1e tranche medisch specialistische 
vervolgopleidingen met een nauw verwantschap aan het werkterrein van de 
klinisch fysicus in opleiding. 

v. Voor het werkterrein AKF wordt als nauw verwant 1ste tranche medisch 
specialistische vervolgopleiding beschouwd: Klinische Neurofysiologie / 
Cardiologie / Radiologie / Nucleaire Geneeskunde / Intensive care / Chirurgie / 
Anesthesiologie / MDL / Neonatologie. 

Vakgroep 
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vi. De zorginstelling heeft voor ieder werkterrein onderliggend aan de vakgroep ten 
minste het bij dat werkterrein genoemde aantal 1e tranche medisch specialistische 
vervolgopleidingen met nauw verwantschap aan dat betreffende werkterrein. 

e. Klachtafhandeling: 

i. De zorginstelling borgt een veilig en betrouwbaar klachtsysteem waar de klinisch 
fysicus in opleiding op kan terugvallen ingeval van conflict met de opleider of de 
opleidingsomgeving. 

 

Artikel 18. Faciliteiten 

a. Personele en ruimtelijke voorzieningen dienen voldoende te zijn naar wat te doen gebruikelijk is. 

b. Het werkterrein heeft een fysieke capaciteit om minimaal 2 klinisch fysici in opleiding, uitgaande 
ieder met 1.0 FTE aanstelling, tegelijkertijd in opleiding te hebben. 

c. De zorginstelling geeft financiële dekking voor alle vereiste cursussen, congresbezoeken en 
benodigde apparatuur in het kader van een opleiding. 

 

Artikel 19. Middelen 

a. Medisch instrumentarium hedendaags gangbaar in Nederlandse ziekenhuizen in gebruik zijnde 
op het werkterrein waarop de opleiding beoogd wordt, moet in voldoende mate en 
gevarieerdheid beschikbaar zijn voor patiëntonderzoek en –behandeling.  

b. In aanvulling op lid a is medisch instrumentarium aanwezig en in klinisch gebruik welk in de 
medische zorg gangbaar gerelateerd wordt aan top-klinische en top-referente zorg.   

c. Hedendaags, adequaat instrumentarium moet in voldoende mate en gevarieerdheid beschikbaar 
zijn voor fysische en technische metingen, voor rekenwerk en dataverwerking.  

d. In aanvulling op lid b is adequaat instrumentarium aanwezig ter fysisch en technische 
ondersteuning van de in lid b genoemde top-klinische en top-referente zorg.   

e. Adequate technische ondersteuning (instrumentele dienst, elektronica, instrumentmakerij, 
technische dienst) van voldoende niveau dient in voldoende mate beschikbaar te zijn om de in het 
ziekenhuis geleverde zorg te kunnen ondersteunen. 

f. De bibliotheek (fysiek dan wel elektronisch) bevat recente werkterrein gerelateerde handboeken 
en tijdschriften en daartoe moet ongehinderd toegang toe zijn. 

 

Artikel 20. Zorgplicht zorginstelling in relatie tot de opleiding klinische fysica in het algemeen 

a. De zorginstelling verklaart zich akkoord met de zorgplicht die bij de A-erkenning 
opleidingsbevoegdheid hoort en in dit artikel nader is bepaald. Het akkoord verklaren gebeurt 
automatisch op moment dat de Stichting OKF de erkenning tot opleidingsbevoegdheid afgeeft.  

b. De zorginstelling is gerechtigd zich aan de opleidingszorgplicht te onttrekken indien de opleiding 
naar collega-opleidingsinstellingen en de Stichting OKF kan aantonen dat de zorgplicht haar 
dwingt activiteiten te ondernemen die haar in conflict brengen met spelregels voortkomend uit 
juridisch hogere regelgeving dan dit reglement van opleidingsvoorwaarden. 

c. De zorgplicht omvat de volgende punten: 

i. De zorginstelling streeft er sterk naar6 dat binnen ieder werkterrein binnen de 
klinische fysica alle zorginstellingen met A-erkenning die tevens hun 
opleidingsbevoegdheid mogen en kunnen effectueren conform het Reglement 
Opleiding Erkenning, minimaal 2 klinisch fysici in opleiding tegelijkertijd onder 
hun gezag hebben, blijven houden of kunnen verkrijgen. 

ii. De zorginstelling streeft er sterk naar dat binnen ieder werkterrein de toekenning 
van opleidingen zo goed mogelijk verloopt volgens de dakpan-constructie.  

iii. De zorginstelling die tevens de opleidingsbevoegdheid mag effectueren conform het 
Reglement Opleiding Erkenning, adviseert de Stichting OKF gevraagd en 

                                                           
6
 “streeft er sterk naar” betekent dat er en inspanningsverplichting is binnen redelijkheid en billijkheid. 
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ongevraagd over algehele kwaliteitsverbetering van de opleiding tot klinisch 
fysicus. 
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OPLEIDERS OPLEIDINGSBEVOEGDHEID  VOORWAARDEN 

Een natuurlijk persoon kan opleidingsbevoegdheid krijgen zijnde opleider, plaatsvervangend opleider 
of co-opleider indien hij/zij volledig voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden. 
 

Artikel 21. Opleider 
Basisvoorwaarden 

a. De persoon is een actief klinisch fysicus, geregistreerd op het werkterrein waarvoor de opleiding 
aangevraagd wordt. 

b. De persoon is ten minste 1 maal her-geregistreerd als klinisch fysicus op het betreffende 
werkterrein. 

c. De persoon heeft overzicht in brede zin van het woord over hetgeen nationaal en internationaal 
op het werkterrein gaande is. 

d. De persoon voldoet aantoonbaar aan het vigerend reglement Competentieprofiel Opleider 

e. De persoon heeft affiniteit met het geven van onderwijs. 

f. De persoon heeft een aanstelling van ten minste 0.7 FTE en is voor tenminste 0.7 FTE actief  
binnen het werkterrein van de opleiding. 

g. De persoon heeft een taakstelling binnen de zorginstelling zodanig dat in geval van noodzaak 
minimaal 0.7 FTE, ten opzichte van een volledige aanstelling, gebruikt kan worden ten behoeve 
van dagelijkse beschikbaarheid voor de opleiding. 

h. De persoon continueert en verbetert zijn kwaliteit als opleider door zich bij te scholen en kan 
hierover bewijs overleggen aan de Stichting OKF. 

i. De persoon neemt deel, uitgezonderd in geval van overmacht, aan iedere kwaliteitsvisitatie 
indien een dergelijke visitatie gangbaar is voor het werkterrein, conform de structuur van de 
beroepsvereniging NVKF.  

j. De persoon leeft de normen en richtlijnen van de betreffende beroepsverenigingen7 na alsmede 
die van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus en draagt deze uit in het kader van zowel de 
opleiding als de dagelijkse werkzaamheden. 

 
Voorwaarden gedurende de gehele opleiding 

k. De opleider neemt aantoonbaar deel aan opleidingsbijeenkomsten georganiseerd door de 
beroepsverenigingen en de Stichting OKF. 

l. De opleider brengt, aantoonbaar, een werkbezoek bij een collega opleider en bij de co-opleiders 
waarmee gezamenlijk een opleiding vorm gegeven wordt, minimaal eenmaal per half jaar tijdens 
de opleidingsperiode van een klinisch fysicus in opleiding. 

 
 

Artikel 22. Plaatsvervangend opleider 

a. De persoon is een actief klinisch fysicus, geregistreerd en werkzaam binnen hetzelfde werkterrein 
als van de opleider.  

b. De persoon is ten minste 2 jaar actief klinisch fysicus binnen het betreffende werkterrein. 

c. De persoon voldoet aantoonbaar aan het vigerend reglement Competentieprofiel Opleider. 

d. De persoon heeft een aanstelling van ten minste 0.7 FTE en is voor tenminste 0.7 FTE actief  
binnen het werkterrein van de opleiding. 

e. De persoon heeft een taakstelling binnen de zorginstelling zodanig dat in geval van noodzaak 0.4 
FTE, uitgaande van een volledige aanstelling, gebruikt kan worden ten behoeve van dagelijkse 
beschikbaarheid voor de opleiding. 

f. De persoon neemt, uitgezonderd in geval van overmacht, minimaal ieder 5 jaar deel aan de  
kwaliteitsvisitatie indien een dergelijke visitatie gangbaar is voor het werkterrein, conform de 
structuur van de beroepsvereniging NVKF.  

                                                           
7
 Radiotherapie: NVKF en NVRO. Algemeen: NVKF. Nucleaire Geneeskunde: NVKF en NVNG, Radiologie: 

NVKF en NVvR. Audiologie: NVKF en FENAC. 
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g. De persoon leeft de normen en richtlijnen van de betreffende beroepsverenigingen8 na alsmede 
die van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus en draagt deze uit in het kader van zowel de 
opleiding als de dagelijkse werkzaamheden. 

 

Artikel 23. Co-opleider 

a. De persoon is een actief klinisch fysicus, geregistreerd binnen het werkterrein waarop de 
betreffende  zorginstelling een B-erkenning opleidingsbevoegdheid voor aanvraagt. 

b. De persoon is ten minste 2 jaar actief binnen het betreffende werkterrein. 
 
  

                                                           
8
 Radiotherapie: NVKF en NVRO. Algemeen: NVKF, Nucleaire Geneeskunde: NVKF en NVNG, Radiologie: 

NVKF en NVvR. Audiologie: NVKF en FENAC. 



REGLEMENT – OPLEIDINGSBEVOEGDHEID VOORWAARDEN 

 

 

 

 

PAGINA 13 VAN 13 

 

VERNIEUWING, WORDT GEEFFECTUEERD  PER 1 JANUNARI 2016 

Artikel 24. (WORDT ARTIKEL 7) Groepsgrootte klinische fysica 

a. Binnen het werkterrein van de opleiding, binnen de zorginstelling, werken minimaal 2 klinisch 
fysici actief ter grootte van minimaal 0.7 FTE ieder binnen dat werkterrein van de opleiding. 

b. Minimaal 2 van de klinisch fysici uit deze groep hebben ieder met de zorginstelling een lopende 
arbeidsovereenkomst van ten minste 0.7 FTE9. 

c. Indien in bovenstaande telling een klinisch fysicus een aanstelling heeft van meer dan 1 FTE, dan 
wordt deze geteld als zijnde 1 FTE. 

 

Artikel 25. (WORDT ARTIKEL 12) Groepsgrootte klinische fysica 

a. Binnen het werkterrein van de opleiding, binnen de zorginstelling, werken minimaal 3 klinisch 
fysici actief ter grootte van minimaal 0.7 FTE ieder binnen dat werkterrein van de opleiding. 

b. Minimaal 3 van de klinisch fysici uit deze groep hebben ieder met de zorginstelling een lopende 
arbeidsovereenkomst van ten minste 0.7 FTE10 .  

c. De minimale groepsgrootte van het aantal klinisch fysici werkzaam binnen het betreffende 
werkterrein is 2.7 FTE. 

d. Indien in bovenstaande telling een klinisch fysicus een aanstelling heeft van meer dan 1 FTE, dan 
wordt deze geteld als zijnde 1 FTE. 

 

                                                           
9
 1 FTE is een aanstelling voor een volle werkweek zoals deze geformuleerd is de CAO van de zorginstelling. 

10
 Zie voetnoot 2. 


