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Pluk de dag!
- Carpe Diem (Horatius): Pluk de dag […..] wees wijs, zeef de wijn en tot een kort tijdsbestek moet je je lange termijn
inkorten. Terwijl wij praten ontsnapt de jaloerse tijd: pluk de dag en reken zo min mogelijk op morgen;
- Carpe Diem (Couperus) Pluk den dag. Dweep en droom niet met de schim van het Verleden en wees niet bang voor
het spook van de Toekomst, maar sla de verliefde armen vast om het levende, gloeiende Heden.
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Inleiding
Er gebeurt gelukkig veel in het complementaire werkveld. Voor sommigen is dat een spook.
Vandaar aan hen het advies om “de verliefde armen om het levende, gloeiende Heden te
slaan”. In de ogen van de SNRO managen we daarmee veel moeizame processen. In
kwaliteit en professionaliteit zien we veel ontwikkelingen bij opleidingen en therapeuten en
ook in structuur en dialoog met elkaar worden stappen gezet. Hierdoor ervaren we, dat onze
omgeving steeds meer met andere ogen naar het CAM veld (Complementary Alternative
Medicine) gaat kijken. Het maakt dat we ons realiseren, dat het meer dan de moeite waard
is wat er allemaal gebeurt. Ook al kost dat soms veel energie.
Wie zijn geaccrediteerd……………
Sinds de laatste nieuwsbrief, de Special over MPsBK in januari 2015, zijn voor MPsBK
geaccrediteerd: Pro Education (MBK en PsBK), Shenzhou (MBK), NOGG (PsBK) en DUC
(PsBK).
GEFELICITEERD!
De volgende Opleidingen zijn vanaf januari 2015 geaccrediteerd: Blokdijk, Zonnevlecht
Opleidingen Vlijmen, Centrum Zijnsoriëntatie, KIK, School of Life, Total health, NSK en
Eisra.
GEFELICITEERD!
Tenslotte de bij- en nascholingen: Lavasda en Hupper.
GEFELICITEERD!
De bij- en nascholingen (voor de SNRO nog jonge categorie) zal de komende tijd een snelle
groei gaan doormaken.
……..en aan welke accreditaties wordt nog gewerkt…
Er is momenteel nog werk aan de winkel voor 9 MPsBK, 15 Opleidingen en 3 Bij- en
nascholingen.
SUCCES GEWENST!
Op de SNRO site hebben we een extra zoekfunctie in de registers gemaakt
De accreditatieregisters zijn uitgebreid met de zoekfunctie op de CAM - categorieën:
Psychosociaal, Antroposofie, Homeopathie, Natuurgeneeswijzen, Oosterse geneeskunde en
Lichaamsgerichte therapie.
Daardoor is per CAM onderdeel veel makkelijker te zien wie geaccrediteerd is.
Samenwerking
LANDELIJK RAAMWERK ACCREDITATIECRITERA
Het idee van het bestuur van de SNRO om rondom het Raamwerk Accreditatiecriteria
eenduidige afspraken te maken met andere accreditatie organisaties en beroepsverenigingen
is een taaiere materie gebleken dan we als bestuur gedacht hadden.
Naast het werken vanuit deze eenduidige en transparante criteria is de SNRO
een groot voorstander van “één keer onafhankelijk accrediteren is voldoende voor
alle beroepsverenigingen (in hetzelfde veld)”. Natuurlijk bepaalt het beroep en de
beroepsvereniging de kern van het beroep zelf en de ontwikkeling ervan.
De opleiding is verantwoordelijk voor een professionele vertaling ven het beroepsprofiel
naar kennis en vaardigheden van hetgeen noodzakelijk is voor het beroep.
En de accreditatieinstelling controleert op onafhankelijke wijze of en hoe dat plaatsvindt in
de opleiding en op welk niveau. Helder toch? Het proces van vertrouwen in elkaar krijgen en
gáán voor onafhankelijkheid en integriteit heeft volgens ons nog een weg te gaan.
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We gaan als SNRO (met de FONG) door met overleggen met de beroepsverenigingen om die
eenduidige criteria te implementeren en goede afspraken te maken over onafhankelijke
toetsing. Ook met de koepels, waar we nog niet mee gesproken hebben, zullen we de dialoog
hierover aangaan.
Ontwikkelingen bij de FONG
BELANGENBEHARTIGER EN KENNISCENTRUM
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, is de FONG bezig met het transitieproces naar de rol
van belangenbehartiger en adviseur van het totale opleidingsveld in de CAM sector.
Tevens is ze gestopt met de rol van accreditatie organisatie (de onafhankelijke toetsing is
neergelegd bij de SNRO). Het bestuur van de SNRO steunt deze transitie van harte. We
ervaren dat hierdoor rollen scherper en meer gescheiden tot uitdrukking komen en dat de
opleidingsinstituten een betere vertegenwoordiging hebben in het CAM -veld.
De nieuwe rol van Kenniscentrum voor opleidingsinstituten en andere betrokkenen vraagt
nog een kwalitatieve ontwikkeling. De Fong is hier druk mee bezig.
Contacten
CGO
Opleidingsinstituten met een geaccrediteerde MPsBK opleiding zijn al een tijd terug met
elkaar een overleg gestart. Het blijkt zinvol te zijn om op deze wijze met elkaar te
communiceren en het kan ook misverstanden en onduidelijkheden voorkomen.
De accreditatieinstellingen, waaronder de SNRO, is uitgenodigd bij een gedeelte van dit
overleg om de ervaringen vanuit deze kant uit te wisselen en om onduidelijkheden in
afspraken en regelingen te voorkomen. We hebben nu gepland om dit overleg twee keer per
jaar te laten plaatsvinden.
BEROEPSVERENIGINGEN EN KOEPELS
De afgelopen tijd hebben we als SNRO afspraken gemaakt met o.a. de VNT over
de accreditatie van opleidingen, vergelijkbaar met zoals we ze ook eerder maakten
met de FAGT. We zijn in gesprek met de BvK rondom allerlei actuele ontwikkelingen en
zullen binnenkort met de Zhong spreken.
Verder is met de koepel KAB en met de koepel SRBAG en haar nieuwe voorzitter (Jan
Toering) gesproken.
Als adviserend lid zijn we als SNRO betrokken bij de herstart van Integraal Natuurlijk (IN).
Ontwikkelingen binnen de SNRO
ARCOS
Sinds 1 januari 2015 is het onafhankelijke abituriënten register ARCOS van de SNRO in
gebruik genomen voor studenten die een door de SNRO geaccrediteerde opleiding MPsBK
afgerond hebben. Dit register garandeert een koppeling met de landelijke verzekeraars zodat
zij kunnen zien dat op onafhankelijke wijze vastgesteld is dat therapeuten de verplichte
MPsBK ook daadwerkelijk gevolgd hebben. ARCOS verzorgt naast deze koppeling met de
landelijke verzekeraars ook een koppeling met de opleidingsinstituten. Zo checken we
daadwerkelijk het gevolgd hebben van een opleiding.
ARCOS zal zich door ontwikkelen tot een opleidingenregister. Dit levert meer kwaliteit op
voor de therapeut, het opleidingsinstituut en de beroepsvereniging.
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Alle opleidingen die in Arcos worden vastgelegd kunnen met één druk op de knop bij de
betrokkenen tot een overzicht leiden van alle opleidingen en bij- en nascholingen die ze
gevolgd hebben. Dit is een belangrijke functie in het nog te ontwikkelen (COMBIG)
therapeuten register. Voor verdere informatie: zie de site van de SNRO onder ARCOS.
ACCREDITATIES
Het aantal SNRO- accreditaties is het afgelopen jaar gestegen met meer dan 400%. Het doet
ons deugd dat de onafhankelijke toetsing van de SNRO steeds meer gezien wordt als een
onafhankelijke kwaliteitskeurmerk. De aanvragen voor accreditaties kwamen niet alleen
vanuit het CAM veld. Ook reguliere HBO instellingen laten contractactiviteiten bij de SNRO
toetsen om het onafhankelijke keurmerk van de SNRO te krijgen. De eerste accreditatie voor
online colleges is onlangs afgegeven aan HUPPER. Er zijn onder de geaccrediteerden al wel
meer opleidingen die werken met afstandsonderwijs.
INTERNE ORGANISATIE / Office SNRO
De toename in de hoeveelheid werk betekent veel voor de interne organisatie van de SNRO.
Vooral ook omdat we de accreditaties binnen een bepaalde tijd willen afhandelen. Het doet
ook een flink beroep op de inzet van de groeiende groep onafhankelijke accrediteurs. Maar
ook op het officemanagement zelf.
De interne organisatie heeft vanuit efficiency- overwegingen gekozen voor invoering van het
uniforme administratieve systeem PerfectView. Verder worden alle accreditaties en bijlagen
nu digitaal aangeleverd, zodat er in de Cloud kan worden gewerkt en veel papier wordt
bespaard. Ook gaan we over op de zogeheten VOIP telefoons en wordt binnenkort het
nieuwe telefoonnummer geactiveerd: 0481-202017. Daarover ontvangt u nog bericht.
Zoals we als bestuur al eerder hebben aangegeven, wordt er verder hard gewerkt aan de
voorbereidingen voor de ISO 9002 van de SNRO.
Landelijke ontwikkelingen in het CAM veld.
DE VERZEKERAARS
Op de dagen waarop de landelijke verzekeraars en de beroepsverenigingen bij elkaar komen
is o.a. afgesproken dat er een landelijke therapeutenregister zou komen. Een voorlopige Cam
-werkgroep is bezig met een inventarisatie d.m.v. een vragenlijst over wat er al aan kwaliteit
en instrumenten is. Deze inventarisatie zal teruggekoppeld worden aan het veld.
Er zal dan opnieuw een landelijke dag worden georganiseerd (zo hebben wij begrepen van de
betrokkenen).
OVERLEG MPsBK met de landelijke verzekeraars in januari jl.
De accreditatieinstellingen Cpion, SNRO en ook Plato hebben met de vertegenwoordigers
van de landelijke verzekeraars overleg gehad over de ontwikkelingen rondom MPsBK.
Behalve het actueel houden van hetgeen geleerd wordt in MPsBK en de nascholing op dat
gebied, stond ook het vervolg van de Plato afspraken op de agenda.
Verder is gesproken over de communicatie rond MPsBK. Betrokkenen krijgen veel vragen
over de regelingen en afspraken die gemaakt zijn. Samengevat kan gezegd worden:
er is veel “ruis” en de communicatie naar de therapeuten zou beter kunnen.
Alle betrokkenen hebben FAQ’s (veel gestelde vragen) op hun websites geplaatst.
In onderling overleg zullen deze nog meer op elkaar worden afgestemd.
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Inmiddels is de FONG bereid gevonden als centrale vraagbaak te fungeren voor de MPsBK.
De FAQ´s zullen worden gebundeld en komen dan ook op de site van de FONG. De andere
organisaties gaan hiernaar doorverwijzen. De verwachting is dat dit rond juli 2015 op de site
van de FONG operationeel is.
MPsBK ACTUEEL HOUDEN
In de beleidsuitgangspunten van verzekeraar VGZ wordt aangegeven dat van therapeuten
verwacht wordt dat zij het geleerde in de MPsBK bijhouden. Een ad hoc werkgroep van
direct betrokken opleidingsinstituten is een aantal keren bij elkaar geweest en heeft hiervoor
een uitwerking en een aanbod gemaakt.
Het is een uitwerking van de terminologie, de criteria waaraan de nascholing moet voldoen
en van een concreet aanbod. Deze uitwerking is geaccrediteerd door de SNRO.
Per 1 augustus zal het aanbod toegezonden worden aan de beroepsverenigingen en
therapeuten. De andere opleidingsinstituten zullen er dan ook bij worden betrokken.
PLATO UITWERKING ACTUALISEREN
De in juni 2013 verschenen zogenaamde Plato uitwerking (de twee rapporten) vraagt
voor het CAM veld om reflectie op inhoud en vorm. Dat wordt ook zo in de rapporten en
door Plato aangegeven.
Een ad hoc werkgroep heeft een eerste inventarisatie gemaakt van hetgeen de
opleidingsinstituten en deskundigen zijn tegengekomen in de uitwerkingen. Dit is in een
verslag vastgelegd.
Aan het CGO (zie boven) zal gevraagd worden om naar aanleiding hiervan met een
projectvoorstel te komen voor herziening van de Plato afspraken op het gebied van MPsBK.
Eventuele veranderingen zullen pas na 1 januari 2017 of later ingevoerd gaan worden.
Betrokkenheid van alle partijen en zorgvuldigheid zijn in dit proces van herziening
belangrijk.
PROFESSIONALISERING EN KWALITEITSVERHOGING VANUIT PLATO
De FONG en de SNRO hebben Plato (Universiteit Leiden) gevraagd om een aanbod te
ontwikkelen voor kwaliteitsverhoging van opleidingsinstituten.
Zoals u weet verzorgt de SNRO zelf al jaren geen advies meer en ligt deze taak o.a. bij de
FONG maar ook bijvoorbeeld bij PLATO die daar een rol in kan vervullen.
PLATO heeft een pakket en een proces ontwikkeld waarmee de opleidingsinstituten aan de
slag kunnen gaan en waarmee tegelijkertijd een kwaliteitshandboek voor opleidingen in het
CAM veld ontstaat. Twee doelstellingen in één project en proces!
Mocht u als opleidingsinstituut belangstelling hebben voor deze begeleiding, dan kunt u zich
melden bij de FONG (voorzitter@fong.nl). Op dit moment wordt nog gezocht naar verdere
financieringsbronnen om de kostprijs voor deelnemende opleidingsinstituten aantrekkelijk te
maken. U hoort hierover later meer.
VRAGEN OVER NLQF
De afgelopen tijd zijn ons meerdere malen vragen gesteld over NLQF.”Is hetgeen dat in het
Raamwerk Accreditatiecriteria is benoemd hetzelfde als NLQF?”, vraagt men zich af.

Een korte toelichting:
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Er is op Europees niveau een niveau vergelijking gemaakt voor opleidingen (dat heet het
quality framework QF).
Dit systeem is vooral bedoeld om bedrijfsopleidingen qua niveau te kwalificeren in
vergelijking met het regulier onderwijs. Dit achtte men in Europees verband van belang in
het licht van o.a. loopbaanbeleid van medewerkers en EVC (Eerder Verworven
Competenties). De Nederlandse versie van de Europese QF heet NLQF en wordt verzorgd
door een private aanbieder. Het is géén overheidsorganisatie zoals (helaas) door sommigen
beweerd wordt.
Het vaststellen van het niveau kan van belang zijn voor opleidingsinstituten die met name
ook buiten het CAM veld en in de bedrijfsopleidingen sector werkzaam zijn.
De door de SNRO geaccrediteerde opleidingen zijn tijdens de accreditatie procedure
uiteraard gewogen op het (HBO) niveau. De Accreditatiecriteria in het Raamwerk toetsen
echter meer, namelijk alle onderdelen van de opleiding en niet alleen het (vergelijkings-)
niveau.

Landelijke ontwikkelingen in het onderwijsveld
BESCHERMING EN BENAMING
Onlangs verschenen in de landelijke pers artikelen over het gebruik van termen als
“university”, “hogeschool” maar ook “master”, “bachelor” etc. (o.a. in De Volkskrant van 1
mei 2015). Het ministerie van Onderwijs werkt aan een wetsartikel, waarin verboden wordt
om deze terminologie te gebruiken buiten het kader van het door de overheid gesubsidieerde
(reguliere) onderwijsveld.
De achtergrond hiervan is de verwarring en onduidelijkheid die kan optreden bij studenten
ten aanzien van de status van de opleiding die ze volgen.
Het bestuur van de SNRO adviseert haar geaccrediteerde opleidingen dan ook dringend
om elke suggestieve verwijzing naar reguliere terminologie te vermijden.
Vandaar dat de SNRO zelf termen als “conform HBO” en “HBO niveau” toepast als het gaat
over het benoemen van het niveau van de geaccrediteerde opleidingen. Bij de accreditaties en
visitaties worden opleidingen hierop gescreend en geattendeerd.
Lezenswaard…
Towards a conceptual framework relating to “Health as the ability to adapt and to
self manage”. Machteld Huber e.a. ZONmw-Louis Bolk, 2013.
In dit rapport wordt een ander gezondheidsconcept geoperationaliseerd waarin o.a. ook een
spirituele dimensie en die van kwaliteit van leven wordt meegenomen.
Goed om te lezen en van kennis te nemen.
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