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“Kwaliteit is geen statisch proces en geen vooraf afgerond geheel. Kwaliteit heb je en maak je elke dag. Door
helder te hebben wie je bent en waar je voor opleidt, wat je kunt en waar je heen gaat”.

NIEUWE TARIEVEN
Met ingang van 1 februari 2016 heeft de SNRO haar tarieven aangepast. U kunt deze tarieven
terugvinden op de website onder downloads of lees hier meer.
BIJ- en NASCHOLINGEN MPsBK
In het najaar van 2015 zijn de eerste MPsBK bij- en nascholingen geaccrediteerd. Beroepsverenigingen hebben hierom gevraagd. Voor de koepels en beroepsverenigingen is het van belang dat
de bij- en nascholingen ook voldoen aan kwaliteitscriteria en dus geaccrediteerd zijn. De SNRO
hanteert hierbij eenduidige en transparante criteria. Zie de concrete bij- en nascholingen op de website.
CONTROLE MPsBK NA 1 JAAR
De SNRO organiseert fysieke controles en evaluaties bij de MPsBK opleidingsinstituten na 1 jaar.
Instituten krijgen hiervoor eerst een evaluatielijst toegestuurd. Dit is ook afgesproken met de landelijke
zorgverzekeraars Het heeft vooral te maken met de opvatting van de SNRO dat accreditatie verder
gaat dan alleen een papieren controle. Naast bovenstaande fysieke “quality assurance” (kwaliteitswaarborging) hecht de SNRO ook aan verbetering en ontwikkeling van kwaliteit (“quality
enhancement”) van opleidingen. Bezoek op locatie is hiervan een onderdeel.
ARCOS abituriëntenregister
Veel afgestudeerden weten ARCOS (Abiturienten Register Complementaire Opleidingen SNRO) al te
vinden. In dit register worden MPsBK opleidingen en bij- en nascholingen vastgelegd. De gegevens
worden geverifieerd met het opleidingsinstituut. Het ARCOS register is op dit moment samen met een
beroepsvereniging een pilot aan het uitwerken om ook als brancheregister te gaan fungeren. U hoort te
zijnertijd meer hierover.
Begin deze maand hebben we een informatiebrief rondgestuurd voor opleiding en studiecoördinatoren.
Het is belangrijk om deze informatie goed door te lezen! Voor een correcte behandeling van uw
afstudeerders is snelle service gewenst. Zij willen zich namelijk graag inschrijven bij een beroepsvereniging of in de Zorggids vermeld worden en zoals u weet heeft de landelijke verzekeraar tijd nodig
om de aanmelding administratief te verwerken. Belangrijk is dat de SNRO registratiecode op het
certificaat staat en dat u snel de verificatiemail beantwoordt.
Heeft u vragen over ARCOS, mailt u dan gerust naar register@arcos-register.nl of info@snroinstituut.nl.
LEZENSWAARDIG …
Advies Stuurgroep 'Implementatie Evidence based Complementaire Zorg', november 2015
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BESTUURSNIEUWS
De mensen achter de bestuursdeuren van de SNRO vlnr: Arlette Neuteboom en Hanny Welling
(officemanagement), Johan Boogaars (voorzitter), Hans Schot (penningmeester), Annette van den
Heuvel. 1 bestuurslid ontbreekt. De foto is genomen tijdens een bezoek aan de tentoonstelling van
Barbara Hepworth in het Kröller-Müller museum.

Daarnaast werkt de SNRO met vele accrediteurs en onderwijskundigen die zorgen voor de onafhankelijke inhoudelijke know-how van de accreditaties.
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