Aan: De instituten die aangesloten zijn bij de SNRO
Betr.: SNRO is definitief 2e accreditatie- instituut voor MPsBk ;
hoe nu te handelen bij de accreditatie MBK en PsBK van de aangesloten
Opleidingen
Van: Bestuur SNRO
D.d.: 26 mei 2014

Beste directies van de SNRO Opleidingsinstituten,
Zoals u al in ons nieuwsbulletin van 2 april jl. heeft kunnen lezen, is de SNRO door de
gezamenlijke landelijke Verzekeraars aangewezen als 2e accreditatie- instituut voor Medische
en Psychosociale basiskennis. We hebben afgelopen week van de verzekeraars de bevestiging
ontvangen dat de SNRO vanaf 1 juli a.s. deze opleidingsprogramma’s mag gaan accrediteren.
Om deze erkenning te krijgen is er afgelopen jaar keihard gewerkt door het office management en het bestuur en zijn we volhardend en consequent geweest in onze reeds lang
bestaande kwaliteitslijn van de accreditatie. Ik dank de instituten die ons al die tijd bleven
steunen als onafhankelijk accreditatie instituut, ook voor MBK en PsBK.
Nu over naar de eventuele accreditatie van uw MBK en PsBK onderdeel. Bij sommige
instituten worden de opleidingen MBK en PsBK als aparte module aangeboden. Bij veel
andere opleidingen zijn MBK en PsBK onderdeel van de (langer durende) (basis) opleiding.
ALLE programma’s MBK en PsBK van de bij de SNRO aangesloten opleidingsinstituten
(minimaal 25 ECTS volgens de PLATO norm van juli 2013) moeten door de SNRO opnieuw
worden getoetst conform de afspraken met de verzekeraars. Pas na accreditatie door de
SNRO voldoen de studenten, door het halen van dit studieonderdeel MBK/ PsBk, aan de eis
tot vergoeding door de verzekeraars per 1 januari 20171. Een aantal SNRO- instituten heeft
reeds aangegeven dat ze dit onderdeel bij ons willen laten accrediteren. Bij de overige SNROinstituten waar dit aan de orde is, vragen we u als SNRO nu, wat u wilt gaan doen
met het onderdeel MBK en PsBK. We horen dat graag van u.
Voor alle duidelijkheid: de accreditatie geldt dus op het moment dat de SNRO de accreditatie
afgeeft en voor de studenten die dan dus de opleiding MBK en PsBK gaan volgen.
Op dit moment is er veel onrust bij therapeuten die reeds eerder MBk of PsBK of onderdelen
daarvan bij (één van ) uw Opleidingen gevolgd hebben. Dit is een discussie die in principe los
staat van de bovenstaande accreditatie.
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Voor Menzis geldt op dit moment nog de datum 1 januari 2015.
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De SNRO plaatst de discussie onder de term “vrijstellingenbeleid”. De verzekeraars hebben
op dit moment maar een ZEER beperkte vrijstellingsregeling toegestaan. De vrijstellingsregeling volgens de verzekeraars hebben we als bijlage bijgevoegd. Op dit moment zijn er
dus GEEN andere vrijstellingsmogelijkheden.
Via de gezamenlijke Koepels wordt op basis van een voorstel op dit moment een poging
ondernomen om dit vrijstellingenbeleid te verruimen. Ook de SNRO heeft hiervoor de
verzekeraars en koepels van een mogelijk regeling voorzien. Zogenaamde upgrademodules of
andere situaties mag de SNRO (op dit moment) dus NIET accrediteren.
Mocht u overgaan tot het laten accrediteren van uw onderdeel MBK en PsBK door de SNRO,
dan geldt de onderstaande procedure bij de SNRO2.
1. Inschrijven via de website onder het kopje “geaccrediteerd worden?”. Zorgen voor
betaling en aanleveren logo t.b.v. de website. Daarna kunnen de aangesloten
instituten hun materialen van de MBK /PsBK alvast aanleveren via de PAS MBK en PsBK
en krijgen daarbij voorrang bij de accreditatie3.
2. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar4 (de SNRO PAS bij- & nascholing MPsBk , de PLATO
notities, de toetsmatrijzen MBK en PsBk, de materialenchecklist, het ECTS schema)
3. Meldt u zich ze snel mogelijk aan; het materiaal kan vanaf nu alvast bekeken worden
door het SNRO Office en de accrediteurs;
4. De accreditatie valt onder de categorie bij-& nascholing, waarvan de kosten € 600,-bedragen; de factuur dient betaald te zijn voordat accreditatie-activiteiten kunnen
starten.
5. Als de opleiding is geaccrediteerd, dan zijn de jaarlijkse kosten € 5,-- per uitgegeven
certificaat; dit wordt geïntegreerd in de jaarlijkse bijdrage aan de SNRO.
6. Uw accreditatie wordt voorzien van een unieke code, die doorgenummerd kan worden
per uitgegeven certificaat
We wensen u veel succes met de eventuele voorbereiding van een mogelijke accreditatie van
MBK of PsBK door de SNRO.
Met vriendelijke groet,
Drs. Johan Boogaars,
Voorzitter SNRO
Bijlage: Vrijstellingsmogelijkheden Medische en Psychosociale Basiskennis voor therapeuten
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Deze wordt ook i reactie op uw aanmelding naar u gemaild.
Op datum van aanleveren van de volledige materialen; zie ook de procedure ‘het Accreditatieproces’ als bijlage bij dit bericht
4
Door de SNRO voor deze accreditatie ontwikkeld; PAS =Portfolio Accreditatie SNRO;
3
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Bijlage: Vrijstellingsmogelijkheden Medische en Psychosociale Basiskennis
voor therapeuten

Therapeuten die een van de volgende opleidingen hebben genoten, beschikken over
voldoende Medische en/of Psychosociale basiskennis.
Controleer dit altijd bij een van de koepelorganisaties.
Psychosociale basiskennis:
1. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD),
2. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH),
3. Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV),
4. Creatieve Therapie, Psychologie,
5. Kunstzinnige Therapie en Pedagogiek.
6. Ook opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat voldoen.
Medische basiskennis:
1. Manuele Therapie,
2. Oefentherapie Cesar,
3. Oefentherapie Mensendieck,
4. Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie,
5. Fysiotherapie,
6. Verpleegkunde,
7. Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg,
8. Ergotherapie,
9. Logopedie,
10. Palliatieve-Zorg,
11. Verloskunde,
12. Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT),
13. Huidtherapie,
14. Voeding en Diëtetiek.

Bron: website RBCZ
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