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REGISTRATIE REGISTER 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 tot registratie in het Register van de Stichting OKF vast te leggen aangaande 

aanmelding, volgen en beëindiging van een opleiding tot klinisch fysicus. 

3. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Reglement Begrippen 
b. Reglement Registratie Register Uitvoering 

 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen      pag. 2 

 Register      pag. 2 
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ALGEMEEN DEEL 

Artikel 1. Definities / Begrippen 
In onderstaand reglement wordt verwezen naar het Reglement “Begrippen”. 

 
 
 
REGISTER 

Artikel 2. Personen 

Alleen onderstaande natuurlijke personen zullen in het Register van de Stichting OKF geregistreerd 
worden, in het kader van de taakstelling van de Stichting OKF: 
a. Kandidaten-voor-opleiding; 
b. Klinisch fysici in opleiding; 
c. Klinisch fysici; 
 

Artikel 3. Registratie moment 

Registratie van bovenstaande personen gebeurt per datum vastgesteld door het verantwoordelijk 
College (zie Reglement Registratie Register Uitvoering), uitgaande in de volgende situaties van het 
moment. 
a. Kandidaat-voor-opleiding:  

a. Indien voldaan wordt aan de vereisten: vanaf het indienen van een verzoek tot 
opleiding tot klinisch  fysicus; 

b. Klinisch fysicus in opleiding: 
a. Indien voldaan wordt aan de vereisten: vanaf het moment dat de opleiding door de 

Stichting OKF geaccordeerd is; 
c. Klinisch fysicus: 

a. Indien voldaan wordt aan de vereisten: vanaf het moment dat de klinisch fysicus in 
opleiding het examen met goed gevolg afgelegd heeft; 

b. Indien de Stichting OKF daartoe een opdracht krijgt vanuit het betreffende ministerie 
conform vigerende wet- en regelgeving: vanaf de dagtekening van betreffende 
opdracht;  

c. Indien de Stichting OKF daartoe een gerechtelijk opdracht gegeven wordt: vanaf de 
dagtekening van betreffende opdracht. 

 

Artikel 4. Registratie effectuering 
a. Voor een registratie wordt een door de Stichting OKF vastgesteld bedrag in rekening gebracht. 
b. De hoogte van dat bedrag is te vinden op de website van de Stichting OKF. 
c. Registratie wordt pas geeffectueerd nadat vanuit / namens de betrokkene het vereiste bedrag door 

de Stichting OKF is ontvangen. 
 

 

Artikel 5. Register gegevens 
a. In principe zal alleen die personalia geregistreerd worden die relevant is om de persoon te kunnen 

karakteriseren en dagelijks contact te kunnen onderhouden. 
b. In aanvulling daarop worden additionele gegevens gemonitord: 

a. Kandidaat-voor-opleiding: gegevens nodig om de historie van de aanvraag tot 
klinische fysicus in opleiding en de uitkomst van dat proces te kunnen volgen. 

b. Klinisch fysicus in opleiding: gegevens nodig om de historie van de opleiding en de 
uitkomst van dat proces te kunnen volgen. 

c. Klinisch fysici: werkterrein en gegevens nodig om de uitkomst van een herregistratie te 
kunnen noteren en waar nodig het traject te kunnen volgen indien dat proces niet 
gangbaar verloopt. 
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c. Toestemming voor registratie van bovenstaande gegevens van de klinisch fysicus in opleiding dan 
wel de klinisch fysicus wordt geacht verkregen te zijn bij de aanmelding tot opleiding dan wel bij 
de aanmelding tot het eindgesprek welk onderdeel uit maakt van het examen in de opleiding tot 
klinisch fysicus.  

 

Artikel 6. Uitschrijving uit het register 

Met in achtneming van wet- en regelgeving zal een persoon uit het register geschrapt worden indien: 

a. Kandidaat-voor-opleiding: 

i.  De aanvraag tot opleiding niet gehonoreerd wordt; 

b. Klinisch fysicus in opleiding:  

i. De opleiding definitief beëindigd wordt middels een besluit van het  College van 
Toetsing; 

c. Klinisch fysicus:  

i. De persoon schriftelijk aangeeft uitgeschreven te willen worden uit het register; 

ii. Het overlijden van de persoon; 

iii. Bij rechtswege geoordeeld wordt dat de persoon uit het register geschreven dient te 
worden. 

 

Artikel 7. Openbaarheid van register informatie 
Bij registratie van een persoon in het register is de volgende informatie in principe openbaar: 

a. Naam van de persoon 

b. Registratie type, conform artikel 2 

c. Werkterrein van registratie 

d. Instituut waar de persoon werkzaam is 
 

 


