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Let op : Officemanagement SNRO is gesloten van donderdag 29 mei t/m 9 juni 2014!

“Aan durf geeft de wereld altijd toe. Als je eens verslagen wordt,
durf dan nog een keer en je zult succes hebben”. W. Thackeray

BESTUURSNIEUWS
DE SNRO is vanaf 1 juli 2014 tweede accreditatie instituut voor de MBK en PsBK
lees verder op pagina 2
GEZAMENLIJKE ACCREDITATIE INSTELLINGEN
De gezamenlijke accreditatie instellingen maakten een Raamwerk accreditatiecriteria
lees verder op pagina 3
NIEUWS VERZEKERAARS
- MBK en PsBK afspraken met SNRO
- "Blended learning” ontwikkelingen
lees verder op pagina 3
LEZENSWAARDIG
Leesvoer vanuit onze opleidingen en de media
lees verder op pagina 4
WIE ZIJN GEACCREDITEERD…
- De Bowen School
- Dutch University College, Systeem Accreditatie
- Institute of Embryonal Integrated Therapy
EN WIE IS IN ACCREDITATIE…….
…………..

lees verder op pagina 4
lees verder op pagina 5

OVERLEG MET…..KOEPELS EN BEROEPSVERENIGINGEN…….
- Overleg met de FAGT
- BOCG verbredingsdag
- RBCZ overleg met coördinatoren beroepsverenigingen
lees verder op pagina 5
OFFICEMANAGEMENT SNRO
Website met Register voor MPsBk
lees verder op pagina 6

info@snro-instituut.nl Nieuwsblad SNRO www.snro-instituut.nl

1

SNRO

Mei 2014 no. 11

BESTUURSNIEUWS
DE SNRO is vanaf 1 juli 2014 HET TWEEDE ACCREDITATIEINSTITUUT
MBK en PsBK.
- Van de gezamenlijke landelijke verzekeraars hebben we per 1 juli 2014 de
bevoegdheid gekregen om de MPsBk te accrediteren. De aangesloten SNROopleidingsinstituten hebben hier inmiddels een brief over gekregen. Voor de andere
instituten verwijzen we naar onze website www.snro-instituut.nl waar onder het
onderdeel MBK de benodigde informatie en de verklaring van de verzekeraars staan.
- Er heerst onduidelijkheid voor therapeuten die al onderdelen gevolgd hebben van
de MBK en PsBK: op dit moment zijn er door de verzekeraars maar zeer beperkte
vrijstellingsmogelijkheden afgegeven (zie de lijst van vrijstellingen op de site van de
SNRO). De SNRO zelf gaat hier dus niet over.
De gezamenlijke Koepels (RBCZ, BOCG, KAB en NAP) zijn wel in overleg met de
verzekeraars op basis van een voorstel van een aantal opleidingsinstituten, om na te
gaan of de vrijstellingsregelingen verruimd kunnen worden en onder welke
voorwaarden. Tot die tijd geeft de SNRO de accreditatie af op de volledige
opleidingen zoals ze door PLATO beschreven zijn.
BOCG en RBCZ over EVC
- Zowel de BOCG als de RBCZ zijn actief bezig met de mogelijkheid van het
aanbieden van een EVC (Eerder Verworven Competenties). Op dit moment worden
de eerste pilots uitgevoerd.
‘BLENDED LEARNING”
- De SNRO is uitgenodigd bij een overleg tussen RBCZ en de verzekeraars rondom het
thema “blended learning”. Dit laatste is een combinatie van “traditioneel” opleiden en
opleiden via internet en met interactieve programma’s. Het kan mogelijkheden
scheppen voor opleidingsinstituten om flexibeler met het aanbod om te gaan.
AANDEEL IN DE VERBREDINGSDAG
- De zogenaamde verbredingsdag van de BOCG, waar de SNRO betrokkene was bij
de voorbereiding, had ondermeer het thema ECTS op de agenda. De vraag luidde:
“hoeveel ects stellen we vanuit de beroepsvereniging verplicht voor het vakgericht
gedeelte”. Dit heeft mede te maken met de vraag waar een goede basisopleiding aan
dient te voldoen, ook afhankelijk van het beroepsprofiel. Verzekeraars hebben voor
de basisopleiding ingezet op 240 ects (Menzis/VGZ).
We hebben als SNRO aangegeven dat we graag -afhankelijk van het actuele
beroepsprofiel- een differentiatie in opleidingsaanbod zou willen zien wat ligt tussen
de 160/180 en 240 ECTS. Het ene beroep vraagt immers van een beginnende
beroepsoefenaar meer dan van het andere. Verder schept dit mogelijkheden voor
opleidingsinstituten om naast de basisopleiding (conform bachelor) ook verdiepte
opleidingen (conform master) aan te bieden. Het vakgericht gedeelte zou dan uit
ongeveer 120 ECTS kunnen bestaan. Op dit moment zijn koepels en beroepsverenigingen in overleg om dat vast te stellen. Nieuwe ontwikkelingen: we houden u
op de hoogte.
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DE GEZAMENLIJKE ACCREDITATIE INSTELLINGEN
De gezamenlijke accreditatie instellingen FONGSNROSKBKTNO maakten een
RAAMWERK ACCREDITATIECRITERIA
SKB, KTNO, SNRO en de FONG hebben een Raamwerk van accreditatiecriteria gemaakt.
Betreffende criteria zijn opgesteld voor basisopleidingen, langere en korte na/ en
bijscholingen. Hiermee brengen ze eenduidigheid, uniformiteit en transparantie in de wijze
waarop er geaccrediteerd wordt/ gaat worden. De notitie is aan de Koepels BOCG en RBCZ
Gezonden en dat zal ook gebeuren voor de andere twee Koepel. Binnenkort vindt u het
raamwerk op de site van de SNRO onder downloads.
Naast de criteria is er een stelsel van afspraken voorgelegd waarin de accreditaties zullen
plaatsvinden. Voorbeeld daarvan is de afspraak dat koepels en beroepsverenigingen niet
meer zelf zullen accrediteren, maar dit bij onafhankelijke accreditatie instellingen neerleggen (een eis van de verzekeraars per 1 januari 2017). Een ander voorbeeld is dat 1 keer
accrediteren geldigheid heeft voor ALLE betrokken beroepsverenigingen.
Op 17 juni a.s. is een vervolgoverleg met de betrokken beroepsverenigingen van de BOCG
en ook vindt er binnenkort overleg plaats met de coördinatoren van de beroepsverenigingen
van de RBCZ om de criteria toe te lichten, om vervolgens tot afspraken met elkaar te komen.
De verzekeraars zijn op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen.
In het stelsel van afspraken krijgt de FONG niet meer de rol van accrediteur maar wordt
belangenvertegenwoordiger voor ALLE opleidingen in het CAM veld.
Dit is een langgekoesterde wens van de SNRO om de opleidingsinstituten een steviger plek
in het bestuurlijk overleg te laten krijgen.

NIEUWS VERZEKERAARS
AFSPRAKEN RONDOM de MBK en PsBK met de SNRO
Vanaf 1 juli mag de SNRO de onderdelen MBK en PsBK accrediteren namens de
gezamenlijke landelijke verzekeraars. De SNRO heeft zich te houden aan de uitgangspunten
en uitwerkingen van PLATO. De SNRO committeert zich aan het beleid van de verzekeraars
voor wat betreft vrijstellingen. Daarnaast is gezamenlijk overleg afgesproken tussen Achmea,
VGZ, CPION, PLATO en de SNRO over actuele ontwikkelingen en stand van zaken rondom
de accreditaties. Zie ook de verklaring over de accreditatietoewijzing op onze website.
“BLENDED LEARNING”
Op dit moment voeren koepels, verzekeraars, opleidingsinstituten en de accreditatieinstellingen de discussie over andere opleidingsmogelijkheden dan de huidige veelal
gebruikte vorm “klassikaal, face tot face onderwijs”. Vanuit de Verenigde Staten blijken er
prachtige voorbeelden te zijn van gecombineerde opleidingen, waar zowel face to face wordt
opgeleid als met interactieve programma’s via internet. Het zou het opleiden flexibeler
kunnen maken en mogelijk ook goedkoper. De Koepels RBCZ en BOCG staan hiervoor
open, vandaar dit overleg. Als we meer informatie hebben, dan laten we u dat weten!
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LEZENSWAARDIG
“INTERESSANT LEESVOER”
- Publicatie Ashana: Handboek voor overgevoelige kinderen, Coaching met oefeningen,
tips en technieken, Norma Prikanowski, 2013.
- Publicatie Sonnevelt Opleidingen Gelukt! Handboek voor haalbaar geluk, Jessica
Menheere en Albert Sonnevelt, 2013.
- Die Aufsneider, Suddeutsche Zeitung, Samstag / Sonntag, 24.25 mai 2014, nr. 119 Ove
operaties die onnodig worden verricht bij patiënten in Duitsland; (Het artikel zal komen
te staan onder downloads op onze website).
Laat ons weten wanneer er publicaties zijn van uw opleidingsinstituut, die relevant
zijn voor de collega-opleidingen; we publiceren die graag in de nieuwsbrief.
WIE ER ZIJN GEACCREDITEERD…
De BOWEN School is per 13 december 2013 geaccrediteerd!
De post- HBO conforme module tot Bowen therapeut van 15 ECTS is geaccrediteerd door
de SNRO. Geweldig nieuws voor het CAM veld vinden wij. De Bowen opleiding voldoet
aan de criteria en maakte op de accreditatie commissie een gedegen, beroepsgerichte en
praktische indruk. Met name ook de helderheid en duidelijkheid van het studiemateriaal heeft
ons zeer positief gestemd. Er is een verantwoorde onderwijs- en inhoudelijke onderbouw in
een mooie opbouw. Men is er nog niet uitontwikkeld: onlangs heeft het instituut laten weten
dat er flinke uitbreiding van het opleidingsprogramma aan zit te komen. Gefeliciteerd!
DUTCH UNIVERSITY COLLEGE ontving de SysteemAccreditatie per 1 mei 2014!
Het opleidingsinstituut DUC van Prof. W. Dubbeling heeft onlangs de hoogste
kwaliteitserkenning van de SNRO behaald. Chapeau! Dat is wat in het reguliere onderwijs de
instellingsaccreditatie heet en bij de SNRO SA of Systeemaccreditatie.
Het DUC laat in alle facetten van de SA zien dat de kwaliteit cyclisch is geborgd in de
organisatie. De SNRO heeft veel vertrouwen in de stabiele kwaliteit en het kwaliteitsproces
van het DUC. In samenwerking met andere ketenpartners ijvert het DUC al jaren voor het
delen van kennis en handelt zij kwaliteitsbewust en bevordert daarmee de professionaliteit
van het Cam veld. Gefeliciteerd!
INSTITUTE FOR INNOVATIVE EMBRYONAL THERAPY is per 21 mei 2014
geaccrediteerd. Uit hun accreditatierapport:
“De opleiding I.E.I krijgt het predicaat goed in relatie tot de SNRO eisen. Het niveau van de
materialen is kwalitatief hoog en ook de vormgeving en verzorging verdienen een
compliment! Inhoudelijk is het heel gedegen en compleet uitgewerkt. Het tekent de ambitie
van Institute I.E.I. Therapy wat betreft de te leveren kwaliteit. Het Institute I.E.I. Therapy
heeft een duidelijke visie en missie op het opleiden van therapeuten en de betekenis voor de
praktijk van het vakgebied, in de inhoud zeer herkenbaar. De organisatie Institute I.E.I.
Therapy geeft daarnaast blijk van innovatief vermogen en een professionele uitstraling, met
een professioneel opererend (office-)management. Het aantal ECTS van 60,5 krijgt in de
indeling van de SNRO het predicaat Post Hbo conforme Opleiding.’ Gefeliciteerd!
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EN WIE ZIJ ER IN ACCREDITATIE….
Healing Touch Nederland, Instituut voor Hijama en Cupping , Sonnevelt opleidingen,
KIK Kindercoaching, en het Centrum voor Zijnsoriëntatie.
OVERLEG MET….. BEROEPSVERENIGINGEN en KOEPELS
ACCREDITATIE-OVERDRACHT DOOR DE BEROEPSVERENIGING FAGT
De FAGT heeft besloten om de SNRO de opleidingsinstituten, die voor de FAGT de
basisopleidingen verzorgen, te laten accrediteren. Dit in overleg met de leden tijdens
jaarvergadering jl. Vanuit bestuurlijk overleg gaat de groep accreditatie FAGT/SNRO het
nader uitwerken. Het is de bedoeling dat de accreditatie gefaseerd wordt ingevoerd; de
opleidingsinstituten die nog niet geaccrediteerd zijn worden in de gelegenheid gesteld om
zich te laten accrediteren conform het nieuwe raamwerk accreditatiecriteria van de
gezamenlijke accreditatieinstellingen. Een en ander zal ook gaan gelden voor de bij- en
nascholingen. De FAGT is nog in overleg met de opleidingsinstituten en gaat ook afspraken
maken over de tijdsspanne waarin dit geregeld moet zijn. Een aantal opleidingen hebben zich
inmiddels al aangemeld bij de SNRO.
DE BOCG VERBREDINGSDAG
Op 14 april jl. was de eerste van de twee afgesproken zogenaamde verbredingsdagen voor de
beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij de BOCG. Middels een uiterst interactief
programma zijn ondermeer accreditatiecriteria, beroepsprofielen en het aantal ECTs voor de
vakopleiding besproken. Het verslag is inmiddels aan de betrokkenen toegestuurd en ook zijn
de criteria verstrekt. De tweede dag vindt plaats op 17 juni a.s. Dan zullen Beroepsverenigingen over de bevindingen intern terugrapporteren en als thema komt de inschakeling
ter sprake van “de patiënt/cliënt” in de beleidsontwikkeling van de beroepsverenigingen.
SNRO SPRAK met het BESTUUR VAN DE SRBAG (BOCG i.o.)
De nieuwe bestuurlijke organisatie staat, en het overkoepelende bestuur is ook ingevuld.
Dit nieuwe bestuur gaat aan de slag vanuit het plan van aanpak. Bericht volgt over het
moment waarop de BOCG formeel “de lucht in gaat”. Volgende keer overleggen we met
het nieuwe bestuur. De accreditatieinstellingen is een plek toebedacht in hun Raad van
Advies.
SNRO spreekt op het RBCZ OVERLEG MET COORDINATOREN VAN HAAR
BEROEPSVERENIGINGEN
Binnenkort staat het Raamwerk accreditatiecriteria van de gezamenlijke accreditatieinstellingen op de agenda van het overleg van RBCZ met de coördinatoren van de
beroepsverenigingen. De accreditatieinstellingen zullen proberen om hier dezelfde lijn te
hanteren als bij de BOCG, zodat nog meer beroepsopleidingen dezelfde kwaliteitscriteria
gaan hanteren in de verdere ontwikkeling van hun aanbod, in dezelfde lijn van afspraken.
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OFFICE - MANAGEMENT SNRO
EEN APART REGISTER VOOR MPsBk OP DE WEBSITE VAN DE SNRO
Zoals u wellicht al heeft gezien, staat er sinds een maand een apart register voor de
Medische- en Psychosociale Basiskennis (MPsBk) op de SNRO website (www.snroinstituut.nl). Dit maakt de herkenbaarheid en het zicht op wie er geaccrediteerd is meteen
duidelijk.
PROCEDURE
Na aanmelding en het voldoen van de factuur, wordt u in dit register geplaatst bij ‘in
Accreditatie’ en als de accreditatie is toegekend, verhuist u naar het register “geaccrediteerd”.
Bij aanmelding ontvangt u de procedure hierover.
DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN MPsBk
Inmiddels hebben 6 instituten na hun aanmelding en betaling al materialen voor accreditatie
aangeleverd; daarnaast hebben nog eens 11 instituten zich aangemeld voor accreditatie, in het
totaal dus 17 Opleidingsinstituten.
DE START OP 1 JULI A.S.
Vanaf 1 juli a.s. start de SNRO conform de afspraken met de verzekeraars de MPsBkaccreditaties. Door ons ruime netwerk van accrediteurs zal onze accreditatie redelijk snel
kunnen verlopen (mits het materiaal conform de PAS MBK / PsBK volledig wordt
aangeleverd). De bij de SNRO aangesloten Opleidingsinstituten hebben hierover inmiddels
een uitgebreide brief ontvangen.
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