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(8) december 2013

“Als je met het gezicht naar de zon staat, zie je de schaduwen niet” Helen Keller
AAN DE DIRECTIES VAN SNRO OPLEIDINGSINSTITUTEN:

Samenwerking met SKB en andere accreditatieinstellingen & laatste nieuws
1.

Samenwerkingsverband met SKB

Maandagavond 16 december jl hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met de SKB.
Hierboven een foto van beide besturen (Michiel Lauwerijssen v.d. SNRO was helaas verhinderd),
die de overeenkomst ondertekenen en laten zien veel vertrouwen in de samenwerking te hebben.
De samenwerkingsovereenkomst geldt voor een jaar. In die periode gaan we al samenwerkend uitzoeken of er een fusie
mogelijk is. Daartoe is er een plan geschreven en worden werkgroepen in het leven geroepen die aan de slag gaan
(bv ten aanzien van de criteria van accreditatie en visitatie). Er zal ook met de opleidingsinstituten gesproken worden
over vormgeving en inhoud en vooral ook over het waarborgen van de kwaliteit die we met zijn allen reeds ingezet hebben.
Los van deze samenwerking lopen samenwerkingsgesprekken met de( F-)Tong en de KTNO. Dit is in eerste instantie
gericht op eenduidige gezamenlijke accreditatie en visitatiecriteria en eenduidige informatie rondom visitatie en accreditatie.
Maar we praten ook breder. Begin januari hebben we weer overleg en zullen we tevens naar alle betrokkenen gaan
communiceren over onze plannen. Op 23 januari as praten we met beroepsverenigingen. In januari hebben we ook
gesprekken met de grote koepels.

2.

MENZIS
VOOR OPLEIDINGSINSTITUTEN IS HET VAN BELANG TE WETEN DAT MENZIS NIET PER SE EEN ACCREDITATIE
VAN CPION VERPLICHT STELT VOOR MBK EN PSBK. ALLEEN IN TWIJFELGEVALLEN (EN NIET GEACCREDITEERD
DOOR b.v. SNRO) STELLEN ZE EEN CPION ACCREDITATIE VERPLICHT!!! MENZIS ziet het belang van meerdere
accreditatieinstellingen voor MBK en PsBK en ziet onze functie ook voor al het overige accreditatie werk, wat steeds
belangrijker zal worden. De vakgerichte accreditatie is onze specialiteit en kan niet door externen zonder kennis van dit
specifieke terrein gedaan worden.

3.

Andere verzekeraars.
Er is contact geweest met de verzekeraars over onze rol als SNRO met en bij MBK en PsBK. Na hun komende
gezamenlijke vergadering hoor ik meer over hun beslissing.

Alle betrokkenen bij de SNRO wensen u fijne feestdagen toe en een geweldig (en) succesvol 2014.
We horen graag van u! info@snro-instituut.nl
Johan Boogaars, voorzitter SNRO, Hans Schot en Michiel Lauwerijssen, bestuursleden.
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