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“Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest”.
Kahill Gibran
LET OP: Officemanagement SNRO van maandag 15 juli tot en met vrijdag 2 augustus NIET AANWEZIG!

WIE ZIJN GEACCREDITEERD…..
Nieuwe kwaliteitsopleidingen van DUC

lees verder op pagina 2

…en aan welke accreditaties wordt nog gewerkt
Esoterra, Marcos en Healing Touch nl.

lees verder op pagina 2

LEZENSWAARDIG
Wat is de functie van een Toetsmatrijs?
Enige achtergrondinformatie

lees verder op pagina 2

NIEUWS MPsKb en VERZEKERAARS
Stand van zaken opdracht Plato t.a.v. MPsKb

lees verder op pagina 3

OVERLEG
Prevenzis en Diagnoz~tis met Achmea
- Belang van samenwerking

lees verder op pagina 3

NGF
- Psycho-sociale contactdagen op 31 mei en 1 juni 2013!
ABvC
- Informatie over een NVAO HBO opleiding Counselling
RBNG bijeenkomst 19 april 2013
- Netwerkbijeenkomst RBNG
Psychodidact
Systeemaccreditatie Psychodidact
WERKGROEP ACCREDITATIES van Integraal Natuurlijk
Overzicht Toetsingsprocedures

lees verder op pagina 4

OVERLEG TUSSEN ACCREDITATIE INSTELLINGEN SNRO en SKB
Nieuwe inhoudelijke pilot

lees verder op pagina 4
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Wie zijn geaccrediteerd….
De interne accreditatiecommissie (steeds 3 leden) heeft op basis van de SNRO Toetsingskaders het voorstel
gedaan aan het Bestuur om over te gaan tot accreditatie van:

- DUTCH UNIVERSITY COLLEGE: HBO conforme module MPsKb.-

Gefeliciteerd!!!

(In de voorstellen zijn altijd richtinggevende afspraken gemaakt en ontwikkelingspunten geformuleerd).

……en aan welke accreditaties wordt nog gewerkt….
- Instituut MARCOS: HBO opleiding MARCOS therapeut.
- Instituut ESOTERRA: HBO opleiding Massage.
- Instituut HEALING TOUCH NL. : HBO opleiding Healing Touch
Lezenswaardig
Wat is de functie van een Toetsmatrijs?
Wat is een toetsmatrijs ?
Een toetsmatrijs is een hulpmiddel dat de SNRO inzet voor de kwaliteitsmeting van de toetsing. In de vorm van
een blauwdruk, een uitgewerkt plan, wordt hiermee wijze en normering van de toetsing (in het kader van het
toetsbeleid) zichtbaar. Er wordt een koppeling gemaakt tussen leerstof, doelstellingen (concreet naar niveau) en
wijze van toetsen. Dat kan per toets en ook voor het totale toetsbeleid van een opleidings-instelling. Dit bevordert
transparantie in de beoordeling van de doelen van het opleidingsprogramma. Tevens kan ermee verantwoording
worden afgelegd naar derden zoals studenten, beroepsverenigingen, SNRO, collega instituten en verzekeraars.
De laatste jaren is in het reguliere onderwijs en bij de inspectie extra aandacht ontstaan voor de procedures die
gehanteerd worden bij de toetsing. Van belang is uiteraard de vraag of de opleiding dat effect heeft, wat men
beoogt. En tevens of de toetsen die gehanteerd worden ook dat meten wat ze zouden moeten meten. In dit kader
staan bijvoorbeeld eindscripties en afsluitende portfolio’s extra in de belangstelling. Ook bij de SNRO.
Voorbeeld van een toetsmatrijs
Onderwerp en niveau van doelstellingen wordt met elkaar in verband gebracht waarna een toets kan worden
samengesteld die “meet wat hij moet meten”. Zie onderstaande tabel (voorbeeld SLO).
TOETSMATRIJS
Examenonderdeel…….
Eindterm……….
Inhoud………..
Inhoudelijke
onthouden Begrijpen
onderwerpen
in de toets

toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Aantal
vragen
per
onderwerp

Weging/
aantal
punten

Aantal
vragen per
denkvaardigheid

Meer weten? info@snro-instituut.nl of 0632327333
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Nieuws MPsKb en verzekeraars
De 4 grote verzekeraars hebben Plato al een tijd geleden de opdracht gegeven eindtermen voor de Module
Medische en Psychosociale Kennis basis te ontwikkelen. Momenteel heeft de SNRO nog geen antwoord
gekregen van Plato over het verwachte tijdstip dat de opdracht wordt afgerond. In eerste instantie zou dat in april,
mei zijn. Er gaan geruchten dat dit nog enkele maanden gaat duren………Als er meer nieuws is, zullen we u dat
via onze SNRO site (onder het kopje NIEUWS) laten weten.
Overleg met de diverse betrokkenen
Ons overleg met Prevenzis en Diagnoz~tis heeft nog niet geleid tot een gezamenlijke notitie over de toekomst
van het werkveld en de rol van opleidingen en bij- en nascholingen daarin. Ondertussen hebben de beroepsvereniging en Koepel goed overleg met Achmea waar onder andere gesproken is over de kwaliteitssystemen
waarmee ook deze verzekeraar bezig is. Mogelijkerwijs worden we als SNRO nog betrokken bij inhoudelijke
uitwerkingen daarvan.
NGF
Op 31 mei en 1 juni houdt beroepsvereniging NFG weer haar bekende PSCW contactdagen. Mooie workshops
en inspirerende key note speakers! Kijk op www.pscdag.nl.
ABvC
Onlangs ontvingen we (via opleidingsinstituten) een schrijven van de beroepsvereniging ABvC waarin een
uitwerking van een “NVAO-HBO opleiding Counselling” wordt aangekondigd. In de brief heeft men het over een
ontwikkelproces waarbij er uiteindelijk 1 beroepsopleiding Counselling ontstaat. Dit zou dan ook de enige
opleiding worden die voor de ABvC zou leiden tot lidmaatschap van haar beroepsvereniging.
Genoemde opleiding wordt uitgewerkt in samenwerking met het NTI. Tevens wordt aangegeven dat rond
1 november 2013 een NVAO accreditatie voor deze opleiding wordt aangevraagd. Dit schrijven is via ons
officemanagement op te vragen (info@snro-instituut.nl).
Als SNRO hebben we inmiddels de NVAO benaderd over deze kwestie en zoeken we contact met de
(contactpersoon van de) ABvC. De NVAO meldde dat een aanvraag altijd wordt bekeken vanuit het formele
kader WHW (Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs), van waaruit de NVAO opereert. Ze is (nog) niet op
de hoogte van een mogelijke aanvraag. Als we meer informatie hebben, hoort u van ons.
RBNG
Op 19 april j.l. heeft de RBNG een werkvelddag georganiseerd. De SNRO was daarbij ook uitgenodigd en was
met 2 bestuursleden aanwezig. Er waren inspirerende lezingen van de voorzitter, Gerdi Verbeet (ex voorzitter
Tweede Kamer) en Prinses Laurentien (“Missing Chapter”). Volgens Verbeet was het een goede zaak dat de
politiek zich niet bezig hield met de aanvullende zorg en de inrichting van de integrale en complementaire wereld.
Politiek erbij was niet altijd een oplossing bijvoorbeeld vanwege de gerichtheid op geld…Door alle partijen heen
was er sympathie of antipathie voor onze sector.
Princes Laurentien liet ons voorbeelden zien van grote bedrijven die kinderen inschakelden via de stichting om
inspirerende en recht door zee adviezen te krijgen. Mooi om te zien en te horen.
De SNRO heeft de RBNG gemaild en hoopt binnenkort eindelijk bestuurlijk overleg te hebben!
Psychodidact
Met de directie van Psychodidact zijn we in overleg over een mogelijke Systeemaccreditatie voor het hele
instituut. U hoort nader van ons!
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Werkgroep Accreditatie Integraal Natuurlijk
De werkgroep Accreditatie van de belangenvereniging Integraal Natuurlijk heeft haar overzicht
“Toetsingsprocedures Accreditatie Organisaties” vrijwel rond. Prima werk!! De werkgroep geeft in de notitie
inzicht in de verschillende accreditatieprocedures, kosten en werkwijzen van de verschillende accreditatieinstellingen. De SNRO heeft uiteraard van harte meegewerkt aan deze uitgave. Transparantie en samenwerking
zijn de sleutelwoorden voor de SNRO waarmee we samen kwalitatief verder komen! Als we de definitieve versie
hebben, zullen we deze aan de instituten beschikbaar stellen.
Verder Inhoudelijk Overleg tussen de accreditatie instellingen SNRO en SKB
De SNRO heeft enige tijd geleden naast bestuurlijk overleg met de SKB ook samen een accreditatie uitgevoerd.
De bedoeling hiervan was om elkaars accreditatieprocedures te leren kennen en met elkaar te vergelijken.
Op dit moment wordt deze pilot geëvalueerd en worden de resultaten vergeleken. Op voorhand al hebben we
besloten om samen een nog wat grotere opleiding te accrediteren en ook weer te vergelijken met elkaar.
We werken in zijn algemeenheid uitermate prettig samen met Wim Robben en het Bestuur van de SKB.
Openheid en vertrouwen is ons gezamenlijke devies.
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