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OPLEIDINGSBEVOEGDHEID MET VAKGROEP 

 
Vastgesteld op : 17-12-2015 
Datum van ingang : 01-01-2016 
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 vastleggen voor een zorginstelling indien deze bij de aanvraag tot 

opleidingsbevoegdheid voor een specifiek werkterrein gebruik wil maken van de 

opleidingsbevoegdheid met vakgroep. 
b. aanpassingen vastleggen van het onderliggende Reglement Opleidingsbevoegdheid 

Voorwaarden. 

3. Het reglement is een aanvulling op het Reglement Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden, 

4. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Reglement Begrippen 
b. Reglement Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden 
 

 
 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen Deel        pag. 2 

 Aanpassing Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden   pag. 3 

 Vakgroep, Invulling       pag. 3 

 Aanpassing Reglement Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden  pag. 4 
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ALGEMEEN DEEL 

Verwerven 

 Indien de zorginstelling een B- dan wel A-erkenning wil verwerven aangaande de opleiding tot 
klinisch fysicus op een specifiek werkterrein middels de opzet van een vakgroep, dan kan dat 
alleen indien de vakgroep zelf als ook de relatie van de vakgroep met het werkterrein waarvoor 
de opleidingsbevoegdheid aangevraagd wordt, voldoen aan alle onderstaande voorwaarden. 

 
 
Basisvoorwaarden 

 Onverlet blijft dat de zorginstelling dient te voldoen aan alle vereisten omrent de voorwaarden 
tot opleidingsbevoegdheid, conform vigerend reglement, en de voorwaarden tot uitoefening 
indien de erkenning tot opleidingsbevoegdheid geëffectueerd wordt. 

 
 

 Begrippen Artikel 1.
In onderstaand reglement wordt voor begrippen verwezen naar het “Reglement Begrippen”. 
 

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

vakgroep en de toegelaten toepassing daarvan, is het aan het College van Toetsing om te bepalen 
hoe een en ander te interpreteren. 

2. 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.  
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AANPASSING OPLEIDINGSBEVOEGDHEID VOORWAARDEN 

Indien een werkterrein onderdeel uit maakt van een vakgroep, dan mag deze situatie meegewogen 
worden in een aantal situaties met betrekking tot de voorwaarden onderliggend aan de 
opleidingsbevoegdheid. Deze betreffen onderstaande artikelen in het Reglement 
Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden: 
1. Voor een B-erkenning: artikel 7. 
2. Voor een A-erkenning: artikel 12 en 22.   
 

VAKGROEP, INVULLING 

 Vakgroep, begrip (zie ook Reglement begrippen) Artikel 3.
Met vakgroep wordt bedoeld een schriftelijk vastgelegd samenwerkingsverband tussen klinisch 
fysicagroepen werkzaam / aangesteld op verschillende werkterreinen binnen dezelfde zorginstelling. 
Dit samenwerkingsverband is geaccordeerd door de Raad van Bestuur van deze zorginstelling en 
voldoet aan de vereisten die in dit reglement zijn vastgelegd. 
 

 Vakgroep, voorwaarden Artikel 4.
1. Het samenwerkingsverband onderliggend aan de vakgroep omvat ten minste alle klinisch fysici 

werkzaam binnen het werkterrein dat bijdraagt aan de vakgroep alsmede de bij dat werkterrein 
bijbehorende fysica-techniek ondersteunende diensten.  

2. De vakgroep omvat altijd het werkterrein waarvoor de opleidingsbevoegdheid wordt aangevraagd 
/ is afgegeven.  
 

 Vakgroep, voorwaarden, limitering Artikel 5.
1. Een vakgroep kan alleen samengesteld worden uit de werkterreinen diagnostiek, nucleaire 

geneeskunde en algemene klinische fysica. 
2. Een werkterrein dat deelneemt aan een vakgroep kan geen eigen A- of B-erkenning aanvragen: 

alleen de vakgroep kan een erkenning t.b.v. de vakgroep aanvragen. 
 

 Vakgroep, kenmerken Artikel 6.
Een zorginstelling borgt dat een vakgroep de volgende kenmerken kent: 
1. De vakgroep verzorgt als geheel de opleiding waarvoor de erkenning is aangevraagd. 
2. De vakgroep borgt de onderliggende samenwerkingsovereenkomst actief blijkend uit zowel 

taakopdracht, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vakgroep. 
3. De vakgroep borgt de fysisch-technische ondersteuning in de klinische zorg over het gehele 

werkterrein van de vakgroep. 
4. De vakgroep geeft mede inhoud aan de samenwerking door het opstellen en uitvoeren van 

gezamenlijke projecten met betrekking tot de klinische zorg en de klinische fysica in de 
zorginstelling op de onderliggende werkterreinen. 

5. De vakgroep geeft mede inhoud aan de samenwerking door minimaal 1 maal per maand 
werkoverleg te houden, voorzien van agenda en notulen 
a. In de opzet ervan mag deels hierbij rekening gehouden worden met de taakopdracht, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden die in de vakgroep benoemd zijn. 
6. De vakgroep geeft mede inhoud aan de samenwerking door minimaal 1 maal per maand een 

gezamenlijke bijeenkomst te beleggen aangaande wetenschappelijke en klinisch-technologische 
ontwikkelingen op de onderliggende werkterreinen.` 

 

 Vakgroep, beëindiging Artikel 7.
De vakgroep wordt als niet meer bestaand beschouwd als: 
1. Als de vakgroep zich zelf opheft. 
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2. Als een onderliggend werkterrein zich terugtrekt uit de vakgroep. Dit kan aangegeven worden 
door het werkterrein of de vakgroep aan de Stichting OKF dan wel door eigen waarneming vanuit 
de Stichting OKF. 

3. Als uit praktijkvoering blijkt dat de vakgroep niet functioneert als gesteld in dit Reglement.  
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AANPASSINGEN REGLEMENT OPLEIDINGSBEVOEGDHEID VOORWAARDEN 

 
In onderhavig deel worden de aanpassingen vastgelegd met betrekking tot de voorwaarden tot 
opleidingsbevoegdheid (zie vigerend reglement), indien gebruik gemaakt wordt van de vakgroep-
regeling. 
 
 
B-Erkenning 

 Groepsgrootte klinische fysica Artikel 8.

Het gestelde in artikel 7 van het Reglement Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden, mag vervangen 
worden door een aangepast artikel 7, als volgt ingevuld: 

a. De hier onder bedoelde klinische fysici hebben bij de zorginstelling die de opleidingsbevoegdheid 
aanvraagt  een lopende arbeidsovereenkomst zodanig dat aan onderstaand lid b en c voldaan kan 
worden. 

b. Op het werkterrein van de opleidingsbevoegdheid werkt minimaal 1 klinisch fysici actief ter 
grootte van minimaal 0.7 FTE1. 

c. Binnen de vakgroep is, additioneel aan de in lid a genoemde klinische fysicus, minimaal 1 
klinisch fysici actief ter grootte van minimaal 0.7 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. 

 
 
 
A-Erkenning 

 Groepsgrootte klinische fysica Artikel 9.
Het gestelde in artikel 12 van het Reglement Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden, mag vervangen 
worden door een aangepast artikel 12, als volgt ingevuld: 

a. De hier onder bedoelde klinische fysici hebben bij de zorginstelling die de opleidingsbevoegdheid 
aanvraagt  een lopende arbeidsovereenkomst zodanig dat aan onderstaand lid b, c en d voldaan 
kan worden. 

b. Op het werkterrein van de opleidingsbevoegdheid, binnen de zorginstelling, werken binnen dat 
werkterrein minimaal 2 klinisch fysici op dat werkterrein geregistreerd en actief en ter grootte 
van minimaal 0.7 FTE2 ieder. 

c. De minimale groepsgrootte van de vakgroep in aantal klinisch fysici 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. 

 

 Plaatsvervangend Opleider vakgroep,  in het kader van de opleidingsbevoegdheid van de Artikel 10.

zorginstelling 

Het gestelde in artikel 22 van het Reglement Opleidingsbevoegdheid Voorwaarden, mag op 
onderstaande punten aangepast worden: 

a. Artikel 22.a mag aangepast worden in: De persoon is een actief klinisch fysicus, geregistreerd en 
werkzaam binnen een werkterrein dat deel uit maakt van de vakgroep. 

b. Artikel 22.d mag aangepast worden in: De persoon heeft een aanstelling van ten minste 0.7 FTE en is 
voor ten minste 0.7 FTE actief  binnen het werkgebied van de vakgroep. 

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


