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Uitspraak: “Difficulty lies not in new ideas but in escaping from the old ones”
Let op : Officemanagement SNRO gesloten van maandag 20 oktober t/m 24 oktober

INLEIDING…
Het zomerreces heeft de SNRO gebruikt om nieuwe energie te tanken. We hopen dat dat bij u allen ook gelukt is. Bij het
officemanagement van de SNRO en bij de accreditatiecommissies is tegelijkertijd hard gewerkt om te zorgen dat de 33
accreditaties waar we mee bezig zijn, conform de afgesproken periodes af te ronden. Een accreditatie van 240 ECTS wordt
na inlevering van alle spullen afgerond in drie maanden. MPsBK wordt na het ontvangen van alle relevante stukken in 1
maand afgerond.

UITNODIGING voor het 20 jarig bestaan van de FONG
De Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen bestaat 20 jaar. Op 14 oktober a.s. bent u als opleidingsinstituut ’s
middags van harte uitgenodigd om daar samen met hen feestelijk bij stil te staan. Het wordt een inspirerende middag met
interactieve werkvormen o.l.v. René Benneker. Plaats: de twee marken in Maarn. Het begint om 13.00 uur.

SAMENWERKING SNRO/SKB
In juli 2014 hebben wij u in het nieuwsblad aangegeven dat er diverse werkgroepen van SKB en SNRO bezig zijn om de
werkprocessen van de beide organisaties te bekijken en waar mogelijk in elkaar te vlechten. De inhoudelijke criteria
werkgroep heeft haar eerste werk afgeleverd. Het SKB bestuur heeft in een gezamenlijk besturenoverleg aangegeven meer
tijd nodig te hebben om intern discussie te voeren over de uitgangspunten, werkwijzen en procedures. Dat kan uiteraard
maar betekent wel dat de samenwerkingsintenties die we hadden verder in de tijd komen te liggen. We hadden gepland
eind dit jaar definitievere uitspraken te kunnen doen. Dat wordt nu zeker een half jaar later.

VRIJSTELLINGBELEID MPsBK en de Landelijke Verzekeraars…….
Een aantal opleidingsinstituten heeft namens de beroepsverenigingen en de Koepels een voorstel gedaan om een ruimer
vrijstellingenbeleid rondom Medische en Psychosociale Basiskennis te mogen hanteren. Op dit moment is dit beperkt tot
een aantal reguliere vooropleidingen (zie voor die lijst de website van de SNRO onder downloads). De Landelijke
Verzekeraars hebben een gesprek gevoerd met de vertegenwoordigers. In augustus jl heeft de SNRO van haar contactpunt
Achmea te horen gekregen dat de verzekeraars onderling een discussie gevoerd hebben maar nog geen gezamenlijk
standpunt bepaald hebben. In september komt het terug op het overleg van hen. Op dit moment geldt dus nog steeds de
regeling dat vrijwel iedereen MPsBK moet doen. En dat pas voldaan is als de eis vanaf het moment dat bv de SNRO een
accreditatie heeft afgegeven.

MPsBK en de ACCREDITATIES VAN DE SNRO
Wie zijn geaccrediteerd? Op dit moment zijn 5 opleidingen geaccrediteerd. Gefeliciteerd!
Dat zijn: Sonnevelt Opleidingen, NOGG, het DUC, de School voor Voetreflex en Bodymind.
Ongeveer 20 opleidingsinstituten zijn nog bezig met de accreditatie. En nog een aantal hebben informatie opgevraagd over
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de procedure. Zie voor actuele informatie onze website!

Register met afgestudeerden

De SNRO heeft binnenkort een zogeheten abituriënten register voor afgestudeerden MBK en PsBK. Dat zal gekoppeld
worden aan de website van de SNRO maar vervolgens ivm privacy gekoppeld worden aan een eigen server. De kosten
daarvoor zullen voor de afgestudeerden ongeveer 25 euro kosten. In de toekomst breiden we deze faciliteit uit met de
afgestudeerden van alle SNRO geaccrediteerde opleidingen.

‘BLENDED LEARNING” PROGRAMMA’S
Er zijn de laatste jaren mooie nieuwe onderwijskundige mogelijkheden in de praktijk gebracht die een mix van face to face
leren en online combineren. Als het op een goede manier wordt uitgevoerd zijn hier leerwinsten te behalen. Ook enkele
opleidingsinstituten in de complementaire zorg zijn hiermee bezig. Voor de opleidingen MPsBK hebben de verzekeraars
toestemming gegeven dat deze programma’s door gerenommeerde instituten gebruikt mogen worden. De SNRO heeft
ervaring met accreditatie van “blended learning” programma’s. We zien de programma’s ter accreditatie graag tegemoet.

SAMENWERKING SNROSKBFONGKTNO
Onderling: Op dit moment zijn de samenwerkingspartners bezig om de concrete criteria voor de bij- en nascholing uit te
werken. We hopen deze op ons overleg van eind september 2014 af te ronden en vast te stellen.
RBCZ: Met de beroepsverenigingen van de RBCZ is een eerste overleg geweest over het raamwerk van de gezamenlijke
accreditatie criteria. Met de voorzitter van de opleidingscommissie John van Stolvoort en de voorzitter van de SNRO wordt
op dit moment gewerkt aan de uitwerking van een mogelijk stelsel van criteria en afspraken voor de RBCZ. Deze worden
besproken met de beroepsverenigingen waarna algemeen beleid voor de RBCZ zou kunnen gaan gelden.

EENMALIGE ACCREDITATIE OPLEIDINGEN TBV STUDENTEN EX-GRADATIM
In ons laatste Nieuwsblad heb ik u gemeld dat het opleidingsinstituut Gradatim helaas failliet is gegaan. Daardoor ontstond
de situatie dat cursisten mogelijkerwijs de dupe zouden worden en hun opleiding niet konden afmaken. Onder leiding van
de beroepsvereniging NFG zijn een aantal opleidingsinstituten aan de slag gegaan om te kijken of er mogelijkheden waren
om de studenten de opleiding te laten afronden. De SNRO heeft als onafhankelijk accreditatie orgaan uiteindelijk van 3
opleidingsinstituten uitgewerkte opleidingsplannen ontvangen. Na bestudering door de accreditatiecommissie zijn er 3

tijdelijke accreditaties verstrekt aan:
- het Kempler Instituut
- de BivT
- de NEM

Wij hopen dat de ex-studenten massaal van deze mogelijkheid gebruik maken. En de studenten zo toch hun gestrande
opleiding kunnen afmaken.

PILOT HERVISITATIE OPLEIDINGINSTITUTEN VAN DE FONG
Zoals u hebt kunnen lezen in onze vorige nieuwsbladen heeft de FONG aangegeven belangenbehartiger te worden voor
alle opleidingsinstituten in de complementaire zorg. De SNRO juicht dit van harte toe. De FONG zal dan ook het advies aan
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opleidingsinstituten gaan verzorgen. Hierdoor wordt de rol van de accreditatieinstellingen zoals de SNRO alleen maar
helderder als onafhankelijke accrediteur. Het maakt de positie van opleidingsinstituten sterker in het veld.
De opleidingsinstituten van de FONG hebben de afgelopen twee jaar een ontwikkeltraject doorgemaakt. De SNRO gaat de
her visitatie van de opleidingen verzorgen. Daarvoor zijn we nu bezig met een eerste pilot. Het opleidingsinstituut die
daaraan meedoet heeft de materialen aangeleverd. De SNRO heeft de accreditatiecommissie samengesteld die binnenkort
een eerste bijeenkomst heeft. De bedoeling is dat de FONG de accreditatie daarmee overdraagt aan een onafhankelijk
accreditatie instituut.

ACCREDITATIE OPLEIDINGINSTITUTEN VAN DE BEROEPSVERENIGING FAGT
De beroepsvereniging FAGT heeft in juni/juli haar beleid naar de opleidingen die betrokken zijn bij de scholing van haar
leden duidelijk gemaakt. Voor september 2015 wil de beroepsverenigingen dat de leden alleen nog maar geaccrediteerde
opleidingen gevolgd hebben. De SNRO gaat deze accreditaties van de opleidingen en bij- en nascholingen verzorgen.
Inmiddels hebben zich een aantal opleidingsinstituten aangemeld en zijn bezig met de accreditatie. Veel opleidingsinstituten
hebben ook geparticipeerd in het ontwikkeltraject van de FONG. Die visiteren we via die weg.

OPSTART KOEPELORGANISATIE BOCG
Op dinsdag 16 september is de opstart van de nieuwe Koepel BOCG. Dit is een samengaan van de SRBAG en Integraal
Natuurlijk. Er is een gezamenlijk bijeenkomst van het bestuur met de aangesloten beroepsverenigingen.

THEMADAGEN LANDELIJKE VERZEKERAARS (MENZIS) EN BEROEPSVERENIGINGEN
MENZIS heeft namens de andere Landelijke Verzekeraars themabijeenkomsten gepland tussen verzekeraars en koepels
en beroepsverenigingen. De eerste themadag is op vrijdag 19 september. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de
inhoud van deze dagen.

CONTACTEN MET PLATO
De SNRO heeft samen met andere instituten een oriënterende bijeenkomst gehad en gepland met PLATO. De SNRO zou
PLATO graag willen inzetten voor een onderzoek. U hoort hier volgende keer meer over.

OFFICEMANAGEMENT
Nieuw programma Perfect View: om u nog sneller en efficiënter van dienst te kunnen zijn, heeft de SNRO besloten
het hele administratieve proces in 1 programma te automatiseren. Dat zal de komende tijd administratief extra belasting
betekenen maar uiteindelijk u en ons veel gemak opleveren!

Aangepaste website

De aangepaste website van de SNRO zal binnenkort in de lucht gaan. De Demoversie is inmiddels klaar. Door uitbreiding
en nieuwe taken van de SNRO vroeg dit aanpassing en nieuwe functies toevoegen. Ook kunnen we met de nieuwe site
sneller zelf wijzigingen doorvoeren. En hebben we de lay-out aangepast. U ziet binnenkort de aangepaste website
verschijnen.
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