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VOOROPLEIDING TOETSING 

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. wijze van toetsing vast te leggen indien een universitair master-opleiding erkenning 

vraagt een vooropleiding van de opleiding tot klinisch fysicus te zijn, conform het 
Staatsbesluit 265. 

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

 
 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen      pag. 2 

 Aanvraag Erkenning Vooropleiding   pag. 2 

 Erkenning – Toekenning    pag. 2 

 Erkenning – Verlenging    pag. 2 

 Overige Bepalingen     pag. 3 
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ALGEMEEN 

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

AANVRAAG ERKENNING VOOROPLEIDING 

Artikel 2. Aanvraag 
a. Een aanvraag om een masteropleiding te erkennen als vooropleiding wordt ingediend bij het 

secretariaat van de Stichting OKF, via het aanvraag formulier als gegeven op de website van de 
Stichting OKF. 

b. Bij dat formulier opgevraagde informatie wordt “aangehecht”. 
c. De Stichting OKF beoordeelt de gegeven informatie of deze afdoende is om de aanvraag verder in 

behandeling te nemen. 
 

Artikel 3. Beoordeling  
a. De Stichting OKF beoordeelt de informatie inhoudelijk of de betreffende masteropleiding voldoet 

aan de gestelde voorwaarden. 
b. Waar nodig zal navraag gedaan worden bij de opleidingsinstelling, schriftelijk dan wel middels 

een gesprek. 
c. Naar gelang de bevindingen neemt de Stichting OKF een besluit aangaande de aanvraag. 
d. De termijn waarbinnen dat besluit valt wordt mede bepaald door de mate van 

informatieverstrekking van de opleidingsinstelling aangaande opgevraagde informatie. In de 
regel schat de Stichting OKF een termijn van een half jaar in tussen aanvraag en besluit. 

 

ERKENNING, TOEKENNING 

Artikel 4. Toekenning 
a. Het besluit van de Stichting OKF wordt gemeld aan de aanvrager. 
b. Indien tot erkenning overgegaan wordt, dan wordt dit schriftelijk gemeld aan de 

opleidingsinstelling:  
a. De naam van de betreffende masteropleiding, 
b. De opleidingsinstelling waar de masteropleiding gegeven wordt, 
c. De ingangsdatum van erkenning, 
d. De einddatum van de erkenning, 
e. Eventuele voorwaarden en daaraan gekoppelde termijnen, 

c. Indien niet tot erkenning overgegaan wordt, dan wordt dit schriftelijk gemeld aan de 
opleidingsinstelling met reden omkleed. 

  

ERKENNING, VERLENGING 

Artikel 5. Procedure 
a. Ten behoeve van het kunnen verkrijgen van een verlenging van de erkenningstermijn  stuurt de 

instelling van de betreffende vooropleiding uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van de 
erkenningstermijn  een aanvraag in tot verlenging van de erkenningstermijn.  
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b. Deze aanvraag wordt vergezeld door een onderwerpentabel met ECTS punten, vigerend op het 
moment van de verlengingsaanvraag. Voor het onderwerpentabel: zie het Reglement 
Vooropleiding Voorwaarden.  

c. De vooropleiding geeft aan of er essentiële wijzigingen zijn t.o.v. de onderwerpentabel waarop 
haar erkenning als vooropleiding was gebaseerd. 

d. Indien dit het geval is geeft de vooropleiding aan op welke wijze het curriculum is herzien zó dat 
toch aan de instroomeisen kan worden voldaan. (Bijvoorbeeld door andere vakken in het 
curriculum op te nemen) 

e. Indien in deze procedure aan de gestelde eisen voor een vooropleiding voldaan wordt, dan: 
i. zal de Stichting OKF binnen een termijn van een maand na binnen komst van de 

verlengingsaanvraag deze  beoordelen; 
ii. zal de Stichting OKF haar besluit melden naar de betreffende opleidingsinstelling. 
iii.In gebreke blijven conform deze procedure: indien in deze procedure de vooropleiding nalaat 

essentiële wijzigingen in het vigerende curriculum van de vooropleiding te melden of de 
Stichting OKF het redelijkerwijs aannemelijk acht dat de instelling dit achterwege gelaten heeft, 
dan wordt: 

i. De erkenningstermijn niet verlengd conform het hierboven gestelde; 
ii. De verlengingsaanvraag beoordeeld als zijnde de aanvraag van een aspirant-

vooropleiding. 
iii. Dan wordt er door de Stichting OKF geen garantie gegeven dat de 

erkenningstermijnen naadloos op elkaar zullen aansluiten  
 
Opmerking 
Het kan de student ernstig schaden als erkenningstermijnen niet op elkaar aangesloten zijn: noch de oude 
noch de nieuwe opleiding zal voor veel studenten voldoen aan de ruimte die een student gegeven krijgt 
om alsnog een getuigschrift te kunnen ontvangen in de situatie dat een erkenning eindigt gedurende zijn 
/ haar opleiding (Zie Reglement Vooropleiding Erkenning) Het is aan de opleidingsinstelling om te 
borgen dat deze situatie niet voordoet.  
 
 

OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 6. Besluitmelding 
a. Ieder besluit van het Consilium is ondertekend door de secretaris of voorzitter van het Consilium 

en van datum voorzien. 
 

Artikel 7. Herziening en Bezwaar 

a. Herziening van een besluit van het Consilium is mogelijk in 2 opeenvolgende stappen: 

i. In eerste instantie via een herzieningsverzoek bij het Consilium zelf. 

ii. In tweede instantie bij het Bestuur van de Stichting OKF. 

b. Herziening “in eerste instantie” kan ingesteld worden conform het Reglement Herziening 
Voorwaarden en Reglement Herziening Uitvoering. 

c. Herziening “in tweede instantie” kan ingesteld worden conform het Reglement Bezwaar 
Voorwaarden en Reglement Bezwaar Uitoefening. 

 
 


