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VOOROPLEIDING ERKENNING 

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. inhoud van een erkenning vast te leggen onderliggend aan de acceptatie van een 

universitair master-opleiding zijnde een vooropleiding van de opleiding tot klinisch 
fysicus, conform het Staatsbesluit 265. 

3. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Reglement Begrippen 
b. Reglement Vooropleiding Voorwaarden 
c. Reglement Vooropleiding Toetsing 

 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen      pag. 2 

 Erkenning      pag. 2 

 Erkenning, inperkingen     pag. 2 
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ALGEMEEN 

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

ERKENNING 

Artikel 2. Geldigheidsduur 
De geldigheid van de erkenning tot vooropleiding is maximaal 3 jaar. 
 

Artikel 3. Verlenging erkenning 
a. Verlenging van de erkenning is mogelijk, d.w.z. de erkenningstermijnen van een master-

opleidingen zijnde vooropleidingen sluiten exact op elkaar aan.  
b. Verlenging van een erkenningstermijn kan alleen als de Stichting OKF opnieuw de betreffende 

masteropleiding getoetst heeft aan de vigerende voorwaarden conform dit reglement. 
 

Artikel 4. Aanpassing onderliggende bachelor 
Na het verkrijgen van een erkenning van een master-opleiding zijnde een vooropleiding (Zie 
Reglement Vooropleiding Voorwaarden), mag de opleidingsinstelling de onderliggende bachelor laten 
vervangen door een elders verkregen bachelor onder de volgende voorwaarden: 
a. De opleidingsinstelling borgt dat een bachelor instroom anders dan die de opleidingsinstelling 

zelf aanbiedt als onderdeel van de verkregen erkenning, in combinatie met het masterdeel van de 
vooropleiding die de opleidingsinstelling zelf aanbiedt, ten minste voldoet aan de gestelde 
inhoudelijke voorwaarden die onderliggend zijn aan de verkregen erkenning. 

b. De opleidingsinstelling borgt in bovenstaande situatie de inhoudelijk waarde van het getuigschrift 
op het gebied van de natuur- en wiskunde ten minste gelijk is aan het getuigschrift dat gekoppeld 
is aan de erkenning van de master-opleiding tot vooropleiding. 

c. De opleidingsinstelling meldt de Stichting OKF per direct1 welke bachelors anders dan de 
bachelor onderliggend aan de erkenning door de opleidingsinstelling worden toegelaten als 
bachelor onder de vooropleiding. 

 
Opmerking 
Doel van deze verruiming van de erkenning is dat de opleidingsinstelling enerzijds de vrijheid krijgt te 
anticiperen op de ontwikkelingen in het opleidingsveld (“het hoppen van studenten over het aanbod van 
bachelor en master opleidingen”) doch anderzijds naar zowel de Stichting OKF als de student de 
inhoudelijke waarde van het getuigschrift borgt. 

 

ERKENNING, INPERKINGEN 

Artikel 5. Tussentijds toetsen 

a. De Stichting OKF kan op ieder door haar gekozen moment een vooropleiding toetsen of deze 
voldoet aan de instroomeisen op grond waarvan de vooropleiding haar erkenning verkregen 
heeft. 
 

                                                      
1
 Per direct: de melding aan de Stichting OKF vindt plaats op moment dat een alternatieve bachelor 

structureel toegelaten wordt als bachelor onder de masteropleiding. De Stichting OKF kan daar van 
melding maken op haar website. 
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Artikel 6. Curriculum wijziging 
a. De Stichting OKF kan de erkenningstermijn  van een vooropleiding beperken tot een kortere 

periode dan wel de erkenning intrekken als er in het curriculum van de vooropleiding essentiële 
wijzigingen aangebracht zijn.  

b. Lid a is ook van toepassing indien de curriculawijziging het gevolg is van het toepassen van 
artikel 4 uit dit reglement. 

c. Bij signalering door de Stichting OKF dat de erkenningstermijn  van een vooropleiding mogelijk 
beperkt dan wel ontnomen kan worden, dan: 

a. Meldt de Stichting OKF haar signalering schriftelijk aan de betreffende instelling, 
voorzien van datum, reden van haar waarneming en ondertekend door de secretaris en 
voorzitter van het Consilium. 

b. Geeft de Stichting OKF aan de instelling van betreffende vooropleiding maximaal een 
half jaar de gelegenheid de benodigde aanpassingen in de studie aan te brengen 
zodanig dat het curriculum van de vooropleiding alsnog voldoet aan de gestelde 
voorwaarden waarop de masteropleiding haar erkenning tot vooropleiding verkregen 
heeft. Het half jaar gaat in vanaf dagtekening van bovengenoemde schriftelijke 
melding. 

d. Beperking van een erkenningstermijn  dan wel intrekken daarvan: 
a. Wordt schriftelijk aan de instelling van de betreffende vooropleiding gemeld. 
b. Is voorzien van datum van besluit, ingangsdatum, reden van beperking dan wel 

intrekking van de erkenning en ondertekend door de voorzitter en secretaris van het 
Consilium. 

 

Artikel 7. Inperking erkenning, Gevolgen student 
a. Het mogelijk niet meer kunnen verlenen van het getuigschrift aan de student nodig om toegelaten 

te kunnen worden tot de opleiding tot klinisch fysicus ten gevolge van een beperking van een 
erkenningstermijn van een vooropleiding dan wel intrekken ervan is een problematiek van de 
betreffende universiteit. 

b. Bij een beperking van de erkenning als vooropleiding dan wel intrekking ervan kunnen studenten 
alsnog in aanmerking komen voor het getuigschrift indien de persoon aan alle onderstaande 
voorwaarden voldoet: 

a. De student is ingeschreven voor de vooropleiding waarin de beperking dan wel 
intrekking plaatsvindt; 

b. De student heeft in het betreffende studiejaar volledig het vereiste collegegeld betaald; 
c. De student kan aantonen dat hij / zij op de datum van ingang van de beperking dan 

wel intrekking van de erkenning in de betreffende vooropleiding in het tweede jaar 
van zijn / haar master jaar zit / zat en alle aan dat masterjaar voorafgaande 
studieonderdelen met een voldoende afgesloten heeft / had. 

d. De student sluit de betreffende masteropleiding af met het bijbehorende diploma. 
 


