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“Je krijgt geen karakter met gemak en rust. Alleen door het ervaren van beproeving en lijden kunnen we sterker worden, een heldere blik krijgen,
onze ambitie geïnspireerd en succes verkrijgen. “(Helen Keller)

Laatste stand van zaken rondom verzekeraars,
beroepsverenigingen, koepels en accreditatieinstellingen
GEACHTE DIRECTIES VAN SNRO OPLEIDINGSINSTITUTEN:
Graag informeren we u over de volgende ontwikkelingen.
1.

2.

3.

4.
5.

Verzekeraars
De SNRO is nog steeds in overleg met de verzekeraars over het accrediteren van de module MBK/PsBK. naast de andere
accreditatieinstelling die door de verzekeraars is aangewezen. In tegenstelling tot de vorige keren hebben de verzekeraars
nu ook inhoudelijk gereageerd op ons verzoek daartoe. Er zijn door de verzekeraars met name opmerkingen gemaakt
rondom hun beelden van onafhankelijkheid en die van de SNRO. We hebben daarop vervolgens weer geanticipeerd en
nu is het even afwachten wat het uiteindelijke besluit van de verzekeraars zal zijn.
Feitelijk is de situatie als volgt: de verzekeraars hebben wat betreft een stukje opleiding (MPsKb van 25 ECTS) dus gekozen
voor 1 accreditatieinstelling (die overigens NIET met het CAM-veld bekend is). Voor de overige vakgerichte accreditaties
(215 ECTS) zijn ze met ALLE accreditatieinstellingen akkoord.
MENZIS
Met Menzis heeft de SNRO goed (mondeling) overleg gehad. VOOR OPLEIDINGSINSTITUTEN IS HET VAN BELANG TE
WETEN DAT MENZIS NIET PER SE EEN ACCREDITATIE VAN CPION VERPLICHT STELT VOOR MBK/PsBK.
ALLEEN IN GEVAL VAN TWIJFEL (EN NIET GEACCREDITEERD DOOR bv. SNRO) STELT ZIJ EEN CPION ACCREDITATIE VERPLICHT!!! MENZIS ziet het belang van meerdere accreditatieinstellingen voor MBK/PsBK in en ziet onze functie
ook voor al het overige accreditatiewerk, wat steeds belangrijker zal gaan worden. Erkend wordt, dat de vakgerichte
accreditatie onze specialiteit is en niet zomaar door externen zonder kennis van dit specifieke terrein gedaan kan worden.
Beroepsverenigingen.
Zoals we in nieuwsbrief 6 al hebben aangegeven, zijn we betrokken bij het overleg van 9 beroepsverenigingen rondom de
brieven van Menzis van juli en augustus jl. Hierin ging het over gestelde ECTS- normen (240), stapeling van opleidingen
en allerlei nieuwe eisen die aan de beroepsverenigingen werden gesteld. Inmiddels zijn er voor de beroepsverenigingen
overzichten gemaakt van geaccrediteerde opleidingsinstituten van SNRO, SKB en FONG. De beroepsverenigingen zelf zijn
intern aan de slag gegaan met verhelderen van hun kwaliteitsbeleid (voorlopig richting Menzis ). Het is de bedoeling om de
voorstellen die hieruit komen te gebruiken voor overleg met alle beroepsverenigingen en zo breed draagvlak te creëren.
Een van de gespreksonderwerpen voor komende week is dat de beroepsverenigingen de accreditatie al eerder gaan
neerleggen bij de bestaande CAM accreditatieinstellingen. Dit wordt verplicht vanaf 1 januari 2017 maar zou sneller kunnen.
De SNRO zal in januari 2014 met een aantal opleidingsinstituten en grote beroepsverenigingen een voorbereidend overleg
voeren. Het doel is om in dialoog te gaan, de vragen die leven helder te krijgen en om zoveel mogelijk draagvlak te creëren
voor alle zaken die nu op tafel liggen (vgl. het spoedoverleg met de SNRO Opleidingsinstituten van september jl.).
Koepels.
Er wordt weer een gezamenlijk overleg met de koepels gepland en daar zullen we ook de Permanente Commissie Accreditatie
weer op de agenda zetten. ALLE VIER de accreditatieinstellingen nemen deel aan dit overleg!
Accreditatieinstellingen:
SKB en SNRO
Er is de afgelopen tijd veel overleg geweest tussen de besturen van SKB en SNRO. Op korte termijn wordt een
samenwerkingsovereenkomst getekend betreffende nadere samenwerking op een aantal onderdelen en verder bekijken
of we tot fusie kunnen overgaan. Dit vraagt uiteraard nadere overeenstemming over criteria, administratie, visie etc.
Daartoe wordt een implementatieplan gemaakt voor het fasegewijs werken en steeds weer tussentijds beslissen of we
verder kunnen gaan. De einddatum van dit proces is gesteld op november 2014.
Samenwerking SNRO, SKB, FONG en KTNO
Inmiddels hebben de besturen van de accreditatieinstellingen een aantal keren (goed) met elkaar overlegd. Daarbij is
gezocht naar mogelijkheden voor verdere samenwerking (waarbij we geen beperkingen op tafel gelegd hebben).
Praktisch zijn we aan de slag gegaan met het formuleren van gezamenlijke eenduidige criteria voor de accreditatie
van het gehele Cam opleidingsveld door de accreditatie instellingen. Dit (prettige) overleg wordt binnenkort vervolgd.

Heeft u opmerkingen of vragen? We horen graag van u! info@snro-instituut.nl
Johan Boogaars (voorzitter), Hans Schot en Michiel Lauwerijssen, Bestuur SNRO.
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