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REGLEMENT BEGRIPPEN 

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. Vastlegging van begrippen die binnen reglementen en door Colleges gehanteerd worden. 

3. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Statuten Stichting Opleiding Klinisch Fysicus. 

 
 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Begrippen      pag. 2 
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Begrippen 

1. Met een Academische zorginstelling wordt bedoeld een wettelijk erkend academische 
zorginstelling. Vandaag de dag zijn deze instellingen vooral bekend onder de naam van 
“Universitair Medisch Centrum (UMC)”. 

 
2. Onder een Actief Klinisch Fysicus wordt verstaan een Klinisch Fysicus die voldoet aan de door de 

beroepsgroep gestelde eisen van herregistratie alsmede Actief Werkzaam is op het Werkterrein 
waarop de persoon ge(her)registreerd is.  

 
3. Onder Actief Werkzaam wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden binnen de klinische 

fysica uit hoofde van zijn / haar beroep. Vanaf de datum dat een persoon niet meer uit hoofde van 
zijn / haar beroep werkzaam is als klinisch fysicus, mag nog van “actief werkzaam” gesproken 
worden tot een maximum van 5 jaar na uittreding uit het vakgebied.  

 
4. Met een Aspirant-vooropleiding wordt bedoeld een masterstudie van een in Nederland wettelijk 

erkende  universiteit die bij de Stichting schriftelijk aangemeld is om erkend te worden als 
vooropleiding. 

 
5. Met een Bezwaar wordt bedoeld een door een klager ingediend verzoek aan het Bestuur van de 

Stichting een besluit van het betreffende College waartegen bezwaar wordt aangetekend te 
vernietigen. 
 

6. Met een Competentieprofiel wordt bedoeld een bepaalde combinatie van kennis, vaardigheden en 
houdingen die aansluit bij de eisen die aan een functie worden gesteld. 

 
7. Met Co-opleider wordt bedoeld een natuurlijk persoon die door de Stichting erkend voor de duur 

van een opleiding, werkend in een andere zorginstelling van het opleidingscluster dan die waarin 
de Opleider werkzaam is en die als zodanig genoemd is in het opleidingsplan van de klinisch 
fysicus in opleiding als zijnde de co-opleider gedurende die opleiding. 

 
8. Met het Curriculum wordt bedoeld het “Opleidingsraamplan” zoals verwoord in het Staatsbesluit 

265, artikel 4, lid 1. 
 
9. Met een Dakpanconstructie bezetting opleidingsplaatsen wordt bedoeld een verdeling / invulling 

van nieuwe opleidingsplaatsen in de tijd over een werkterrein binnen een opleidingsinstituut, 
uitgaande van de  opleidingstermijn en rekening houdend met reeds aanwezige klinisch fysici in 
opleiding waarover het opleidingsinstituut het gezag voert:  

 
# Reeds onder gezag Invulling nieuwe opleidingsplaats 

a. 1 persoon Halverwege opleidingstermijn van deze persoon. 
 

b. 2 personen;  
 
persoon 2 is laatst 
gestart 

Halverwege de opleidingstermijn van persoon 1 en 2. 
òf 

Halverwege de opleidingstermijn van persoon 2 en einde 
laatste jaar opleiding persoon 1. 
 

c. 3 of meer personen Voorkeur ligt bij een zo egaal mogelijke verdeling in de tijd van 
startmoment van opleidingen. 

 
 
10. Onder Dispensatie wordt verstaan een door het College van Toetsing schriftelijk afgegeven 

tijdelijke ontheffing. 
   



STICHTING OKF – REGLEMENT – BEGRIPPEN 
 
 
 

 
 

PAGINA 3 VAN 5 
 

11. Onder Doorhaling wordt verstaan het vermelden van een persoon die niet voldaan heeft aan de 
eisen aangaande Herregistratie.  

 
12. Onder een Erkende Opleidingsplaats wordt verstaan een door het Ministerie van VWS erkende 

opleidingsplaats klinisch fysicus. Voor het Ministerie van VWS mag gelezen worden: diens 
wettelijk opvolger als ook diens uitvoerder wat betreft het toekennen van opleidingsplaatsen.  

 
13. Onder Erkenning van de opleidingsbevoegdheid wordt verstaan een schriftelijke toestemming, 

verstrekt door het College van Toetsing, om namens de Stichting de opleiding tot klinisch fysicus te 
mogen verzorgen (opleidingsbevoegdheid). De toestemming kan verleend worden aan een 
Zorginstelling (zie Opleidingsinstituut) en aan een natuurlijk persoon (zie Opleider en 
Plaatsvervangend Opleider) 
 

14. Onder Examen Commissie wordt verstaan de vertegenwoordiging van het College van Toetsing 
dat namens dat college het examen afneemt dan wel beoordeelt of een kandidaat-voor-opleiding 
mag beginnen met de opleiding tot klinisch fysicus. 

 
15. Onder Gezag over een opleiding wordt verstaan de door de Stichting, aan een opleidingsinstituut, 

toegewezen verantwoordelijkheid om regie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te voeren 
over een opleidingsplaats en deze in al haar facetten op kwaliteit te borgen zodanig dat de klinisch 
fysicus in opleiding binnen door de Stichting OKF gestelde termijnen de opleiding middels 
registratie als klinisch fysicus kan afronden. 

 
16. Onder Her-erkenning van de opleidingsbevoegdheid wordt verstaan een schriftelijke toewijzing, 

verstrekt door het College van Toetsing, van een verlenging van de termijn aangaande de 
opleidingsbevoegdheid aan de betreffende (plaatsvervangend) opleider dan wel het 
opleidingsinstituut. 

 
17. Onder Herregistratie wordt verstaan het verlengen van een Registratie nadat getoetst is dat de 

persoon voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde eisen van actuele bekwaamheid en 
vaardigheid op het werkterrein van registratie. 

 
18. Met een Herziening wordt bedoeld een door een klager ingediend verzoek aan het betreffende 

College een besluit van dat College te vernietigen. 
 

19. Onder een Kandidaat-voor-opleiding wordt verstaan een natuurlijk persoon die bij de Stichting te 
kennen gegeven heeft in aanmerking te willen komen voor opleiding tot klinisch fysicus.  

 
20. Onder Klager wordt verstaan de rechtspersoon die een herzieningsverzoek dan wel een 

bezwaarschrift indient bij de Stichting aangaande door een College genomen besluit. 
 
21. Onder een Klinisch Fysicus wordt verstaan een natuurlijk persoon die, conform het Staatsbesluit 

265, vermeld is in het Register. 
 
22. Onder een Klinisch Fysicus in opleiding wordt verstaan een natuurlijk persoon die een Opleiding 

volgt. De te gebruiken afkorting is klifio. (Let wel: "klinisch fysicus i.o." mag bij wet niet omdat het te 
veel lijkt op de beschermde titel “klinisch fysicus”) 

 
23. Met een Leerhuis wordt bedoeld een door en voor de zorginstelling ingestelde afdeling met als doel 

en de opdracht om zorginstelling breed de kwaliteit van opleiding van specialisten vallend onder 
de 1ste tranche van het ministerie van VWS te borgen en te verbeteren. 
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24. Met een Leerplan wordt bedoeld een door het opleidingsinstituut opgestelde beschrijving waarin 
aangegeven wordt hoe alle opleidingsaspecten gewaarborgd zijn om de opleiding vorm te kunnen 
geven conform de gestelde eisen. 

 
25. Met Opleider wordt bedoeld een natuurlijk persoon die door de Stichting erkend is over de vereiste 

kunde en kennis te beschikken om namens een opleidingsinstituut het Gezag over een Opleiding 
uit te kunnen voeren op het Werkterrein waarop deze persoon is geregistreerd. 

 
26. Met Opleiding wordt bedoeld een door de Stichting erkende reeks van leeractiviteiten, beschreven 

in het opleidingsprogramma, met als doel iemand op te leiden tot klinisch fysicus. 
 
27. Met Opleidingscluster wordt bedoeld een groep van opleidingsinstituten die aangaande een 

opleiding een schriftelijk vastgelegd samenwerkingsverband hebben met betrekking tot die 
opleiding. 

 
28. Onder de Opleidingscoördinator voor een bepaald Werkterrein wordt verstaan het lid van het 

College van Toetsing die uit hoofde van zijn / haar benoeming binnen het College van Toetsing 
speciale aandacht heeft en taken verricht voor het betreffende Werkterrein. 

 
29. Met Opleidingsinstituut wordt bedoeld een als zodanig door de Stichting erkende zorginstelling 

waar een Opleiding voor een bepaald Werkterrein plaats kan vinden. 
 
30. Onder Opschorting van: 

a. een Herregistratie wordt verstaan de toestand, die intreedt na afloop van de door de 
beroepsgroep gestelde termijn waarbinnen herregistratie dient plaats te vinden terwijl de 
besluitvorming over een herregistratie nog niet afgerond is. Opschorting is slechts mogelijk 
voor een beperkte tijdsduur. Tijdens de Opschorting is de tot dan in het register 
geregistreerde situatie geldig. 

b. een Erkenning wordt verstaan de tijdelijke intrekking van bevoegdheden en rechten die 
gegeven zijn aan een erkenning. 

 
31. Onder Perifere zorginstelling wordt bedoeld een niet-academische zorginstelling. 
 
32. Met Plaatsvervangend Opleider wordt bedoeld een natuurlijk persoon, niet de opleider zijnde doch 

wel in dezelfde zorginstelling werkzaam zijnde als de opleider, die door de Stichting OKF erkend is 
als diegene die verantwoordelijkheid draagt voor een Opleiding binnen een opleidingsinstituut op 
moment dat de opleider door welke omstandigheden dan ook zijn / haar werk als opleider niet 
meer kan uitvoeren.  

 
33. Onder het Register wordt verstaan een overzicht waarin tenminste het volgende vermeld wordt: 

a. Personen die naar het oordeel van het College van Toetsing en conform het Staatsbesluit 265 
als klinisch fysicus op een bepaald Werkterrein gekwalificeerd zijn. 

b. Persoonsgegevens van ieder gekwalificeerd persoon: voor- en achternaam, geboortedatum en 
–plaats, nationaliteit, woon- en werkadres, woon- en werktelefoon, werk e-mailadres. 

c. Het Werkterrein van de Klinisch Fysicus en de ingangsdatum van de registratie. 
d. Voor ieder gekwalificeerd persoon de datum van toetsing waarbij beoordeeld wordt of de 

persoon voldoet aan de eisen van herregistratie. 
e. Voor ieder gekwalificeerd persoon het oordeel van het betreffende college aangaande 

toetsing of door de persoon wordt voldaan aan de eisen van herregistratie. 
f. Voor ieder gekwalificeerd persoon de datum van ingang waarop de herregistratie al dan niet 

verleend is. 
 
34. Met het Staatsbesluit 265 wordt bedoeld: het Besluit van 25 april 2005 houdende regels inzake de 

opleiding tot en de deskundigheid van de klinisch fysicus (Besluit opleidingseisen en 
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deskundigheidsgebied klinisch fysicus) welke gepubliceerd is in het Staatsblad, jaargang 2005 
onder nummer 265. Hieronder wordt mede verstaan de aanvullingen op en / of wijzigingen van 
het Staatsbesluit 265.  

 
35. Met Stichting (OKF) wordt bedoeld de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus, gevestigd te Utrecht, 

of de rechtmatige opvolger. 
 
36. Met Toetsing wordt bedoeld het beoordelen of een persoon voor registratie in aanmerking komt 

conform het Staatsbesluit 265, ofwel het beoordelen van een persoon ter Herregistratie. 
 
37. Met Toetsingsvisitatiecommissie wordt bedoeld een delegatie namens het College van Toetsing, die 

een Visitatie uitvoert. 
 
38. Met Vakgroep wordt bedoeld een schriftelijk vastgelegd samenwerkingsverband tussen de 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 een aantal nader te bepalen vereisten. 

 
39. Met Visitatie wordt bedoeld het zich laten informeren van het College van Toetsing over een of 

meer van de volgende aspecten: 
a. de Opleider 
b. het Opleidingsinstituut  
c. de Opleiding 
d. de aard en kwaliteit van het werk van een Klinisch Fysicus of van een Klinisch Fysicus -in 

opleiding. 
 
40. Met een Vooropleiding wordt bedoeld het gehele curriculum van een specifieke masteropleiding 

gegeven aan in Nederland wettelijke erkende universiteit die recht geeft tot toelating tot de 
opleiding tot klinisch fysicus. 

 
41. Met een Wetenschappelijke instelling wordt bedoeld een zorginstelling toonaangevend in 

wetenschappelijk onderzoek of gespecialiseerde zorginstelling met toonaangevende 
praktijkvoering. 

 
42. Met Werkterrein wordt bedoeld een met name genoemd klinisch fysisch aandachtsgebied, zoals 

benoemd in het Staatsbesluit 265.  
 

43. Met een Zorginstelling wordt bedoeld een academisch ziekenhuis dan wel universitair medisch 
centrum, perifeer ziekenhuis dan wel een categoraal ziekenhuis, een door de minister erkend 
radiotherapeutisch instituut, een door de minister erkend audiologisch of videologisch centrum of 
een door de minister erkend revalidatie centrum. Een zorginstelling kan ook als ziekenhuis 
aangeduid worden. 


