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“The job of an educator is to teach students to see the vitality in themselves.” Joseph Campbell

De SNRO wenst u prettige feestdagen en een geweldig 2017 toe.
Het kantoor is gesloten van 24 december tot 8 januari 2017.
Wisseling in het voorzitterschap Bestuur van de SNRO
Op 1 januari 2017 zal dhr. J. Boogaars zijn voorzitterschap verruilen en gaat hij als bestuurslid
alle strategische zaken rondom de inhoud van de accreditaties en visitaties coördineren.
Dhr. H. Schot zal per die datum het voorzitterschap van de SNRO op zich nemen.
Deze wisseling is ingegeven door de sterke groei van de SNRO en door de versterking van het
Strategisch Beleidsplan en het profiel van de SNRO als onafhankelijke accreditatie organisatie in
het gehele veld van het particuliere en private opleidingen. Dat vraagt de noodzakelijke
bestuurlijke coördinatie en veel (meer) tijd.

BTW vrijstelling voor therapeuten
De meeste beroepsverenigingen zijn druk bezig met de Belastingdienst te regelen (of hebben dit
reeds geregeld!) dat er voor hun aangesloten therapeuten BTW- vrijstelling is op basis van het
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2016, BLKB2016/433M.
Dit besluit, waarin een aantal eisen aan vrijstelling worden gesteld is hier te downloaden. Er
worden onder andere eisen gesteld aan de hoeveelheid EC’s van de opleiding (240) en aan een
onafhankelijke accreditatie van de gevolgde opleiding o.a. door de SNRO.

Bij- en nascholing MPsBK
Al eerder zijn tussen beroepsverenigingen en landelijke verzekeraars afspraken gemaakt over het
bijhouden van de kennis die opgedaan is middels MBK en PsBK volgens de Plato norm. Naast de
noodzakelijke onafhankelijke accreditatie van MBK en PsBK is inmiddels duidelijk dat ook deze bijen nascholingen onafhankelijk moeten worden geaccrediteerd. Anders worden ze niet
geaccepteerd door de verzekeraars.

Controle MPsBK na 1 jaar
De SNRO organiseert fysieke controles en evaluaties bij de MPsBK opleidingsinstituten na de
periode van 1 jaar. Vooraf krijgen opleidingsinstituten een evaluatie-vragenlijst toegestuurd die
voor het bezoek dient te worden teruggestuurd. Inmiddels zijn ongeveer 20 bezoeken afgelegd.
Het beeld van de visiteurs is dat de SNRO geaccrediteerden zich goed houden aan de afspraken en
randvoorwaarden die afgesproken zijn in het kader van Plato. Daarnaast rapporteren de
opleidingsinstituten allerlei nieuwe ontwikkelingen, zowel op organisatieniveau als inhoudelijk en
didactisch. In het nagesprek met docent en directie wordt teruggekeken op de opgedane
ervaringen in het afgelopen jaar en de lesobservatie.

Ontwikkelingen ARCOS abituriënten register
Het opleidingen register van de SNRO heeft het afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt in
het aantal deelnemende therapeuten. Voor alle duidelijkheid nog maar eens de doelstelling van
dit register: onafhankelijke vastlegging van opleidings- en therapeutgegevens binnen het
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particuliere opleidingsveld. Uiteindelijk doel: vastlegging van opleidings- en certificaatgegevens en
het opbouwen van een databank waarin we onafhankelijk geverifieerde en betrouwbare gegevens
vastleggen. En dit op de gebieden MPsBK, bij- en nascholingen MPsBK, startopleidingen en bij- en
nascholingen in het CAM veld en particuliere opleidingsveld. Naast de opbouw naar alle soorten
opleidingen en de koppeling met het zogenaamde Vektisbestand is er afgelopen jaar een pilot
geweest voor een portal voor de gebruikmaking van de gegevens door beroepsverenigingen met
als toevoeging visitatie, verklaring omtrent gedrag en bijscholingseisen vast te stellen, in te voeren
en te controleren. Deze extra service bieden we inmiddels ook aan voor andere beroepsverenigingen. Vanaf 2017 zal de SNRO het opleidingenregister ook gaan gebruiken voor de
geaccrediteerde opleidingen van de SNRO. De opleidingen zullen daar in januari 2017 meer
informatie over krijgen. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in een koppeling met ARCOS, klik dan hier
om contact te leggen. We houden u op de hoogte van verder ontwikkelingen.

Visie SNRO op beroepscompetenties
In discussie met de Koepel KAB voelden we ons uitgedaagd om het accreditatieproces, onze
werkwijze en de verdeling van taken en rollen met het beroepsveld en opleidingsveld nog eens uit
te werken. Hieronder tonen we schematisch wat de SNRO globaal accrediteert (de blauwe
vlakken), wat ze concreet accrediteert (de gele blokken, die vallen onder verantwoordelijkheid van
het opleidingsinstituut) en de relatie die dit heeft met het beroep en de beroepsverenigingen
(groene velden). Het beroepsveld levert een gedragen beroepsprofiel en gedragen domein
specifieke referentiekaders aan. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de vertaling
daarvan in opleidingen voor de initiële startbekwaamheden en voor verdieping en verbreding in
bij- en nascholingen. De onafhankelijke accreditatie organisatie SNRO checkt op basis van in het
regulier HBO onderwijs geldende criteria op welk niveau dat gebeurt en of dat conform die criteria
en afspraken ook daadwerkelijk plaatsvindt.
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Zowel op het terrein van de gedragen beroepsprofielen als op het terrein van gedragen domein
specifieke referentiekaders zijn een aantal beroepsverenigingen en een van de Koepels hierin
actief. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er nog meer structuur en helderheid ontstaat ten
aanzien van opleidingsniveau en competenties van de (a.s.) therapeuten.

Didactiek opleiding voor het complementaire veld
Zoals we in de vorige nieuwsbrief ook al aangaven merkt de Accreditatie Commissie soms omissies
in de didactiek en weging van de ervaringen en opleidingen van docenten (in het licht van regulier
HBO of universitair). Op basis van onafhankelijke accreditatie verwijst de SNRO door naar
opleidingsinstituten die didactiektrainingen of analyse van opleidingen en ervaringen kunnen
verzorgen. Op dit moment zijn er twee geaccrediteerde instituten waarvan we weten dat ze ook
voor anderen didactiektrainingen willen verzorgen en één instituut voor weging van de ervaringen
en opleidingen van docenten. In het kader van effectvol opleiden is het van groot belang dat
vakdocenten weten hoe ze effectief studenten leerervaringen kunnen op doen. De twee
geaccrediteerde instituten waar deze didactiek training toegespitst op het CAMveld kan
plaatsvinden zijn: Instituut EEN en Instituut CAM.

Andere vormen van accrediteren
Steeds vaker willen opleidingsinstituten onderdelen van hun reeds geaccrediteerde opleidingen
ook inzetten voor bij- en nascholing. Daarmee bereiken ze andere doelgroepen dan die van hun
opleiding tot de initiële startbekwaamheid. Deze accreditaties vragen een aangepaste
accreditatievorm. De SNRO heeft hiervoor inmiddels een toegesneden PAS uitgewerkt voor de
onafhankelijke accreditatie hiervan. Vraag meer informatie via het contactformulier op onze
website www.snro-instituut.nl.
Misbruik van certificaten en diploma’s
Via een attente beroepsvereniging werd de SNRO geconfronteerd met onterecht gebruik van
certificaten waarop overigens ook de SNRO codes ontbraken. We maken u er attent op dat SNRO
certificaten ALTIJD te herkennen zijn aan de unieke (per deelnemer) toegekende code. Deze is te
checken bij de opleidingsinstituten die ieder hun eigen unieke codes toekennen.
Bij twijfel kunt u altijd terecht bij info@snro-instituut.nl

SNRO en Blended Learning
Zoals ook op onze website te zien is, accrediteert de SNRO op onafhankelijke wijze ALLE vormen
van opleiden en leerprocessen. Dus ook vormen als Blended Learning en e-learning.
Ieder die begrijpt hoe toetsing van onderwijskundige processen en de verantwoordelijkheidsverdeling bij accreditatie werken, weet dat de opleiding de vorm bepaalt waarin ze de effectiefste
leerresultaten denkt te bereiken. En dat het de taak van de SNRO is om te checken of die vormen
ook voldoen aan de criteria en passen bij het HBO niveau en de HBO competenties.

Systeemaccreditatie toegekend aan EISRA (
Onlangs is aan EISRA (European Institute of Scientific Research on Ayurveda) het kwaliteitskeurmerk “Systeemaccreditatie” (SA) toegekend. Gefeliciteerd!
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Alweer een opleidingsinstituut dat voldoet aan de kwaliteitscyclus instellingsaccreditatie!
Mede door de internationale gerichtheid, relaties met universiteiten en reguliere zorg en door
hoog gekwalificeerde docenten maakt de kwaliteitscyclus het tot een stevige en stabiele
organisatie. De SNRO heeft veel vertrouwen in het kwaliteitsbeleid van dit opleidingsinstituut. Ze
verwacht dat er naast de “quality assurance” ook veel ruimte zal komen voor “quality
enhancement” (ontwikkeling).

Lezenswaardig:
- Artsen zeggen van 1.300 behandelingen: deze zijn onnodig (De Volkskrant, 25 november 2016)
- Het effect van VoetreflexPlus™ therapie op de kwaliteit van leven bij patiënten met
verschillende aandoeningen en klachten (Tijdschrift voor integrale geneeskunde 2015).
- Wat doet de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en
complementaire gezondheidszorg (SNRO)? (SOMA Magazine, maart 2016)
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