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Voorwoord:
De opleidingen op het gebied van complementaire gezondheidszorg kent verschillende
niveau’s die zijn vastgesteld door het Collectief Geaccrediteerde Opleidingen (CGO)

Deze indeling laat zien dat de CAM zorgverlener als persoon wordt gezien met domein
specifieke competenties (taartpunten)
Het beleidsstuk is als volgt opgebouwd:
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1. Opdracht Werkgroep:
De werkgroep heeft tot taak de bij- en nascholingen nader te omschrijven en richtlijnen
ter discussie in te brengen tijdens de algemene Ledenvergadering. Na het vaststellen van
de richtlijnen wordt de werkgroep weer opgeheven.
De richtlijnen zijn gebaseerd op de eindtermen PLATO die de richtlijnen vormen voor de
opleidingen Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis.
a. Omschrijving bijscholing
b. Omschrijving nascholing
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2. Visie op Permanente Educatie MBK/PsBK
Opleidingen binnen het domein van de complementaire zorg worden steeds serieuzer
genomen. Dat betekent dat elke bij- en nascholing aan strenge voorwaarden moet
voldoen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in
aanmerking voor het predicaat ‘Registeropleiding’ dit wordt geaccrediteerd door een
onafhankelijke organisatie zoals de CPION of SNRO.
Hiermee is een eerste stap gezet ten behoeve van de professionalisering van CAM
zorgverleners. Door deze erkenning wordt samenwerking met reguliere gezondheidszorg
mogelijk gemaakt.

3. Begripsaanduiding
De werkgroep Bij- en Nascholing van het CGO gaat uit van éénduidig(e)
termen/taalgebruik.

Cursus

aantal lessen over een bepaald onderwerp

Training

het oefenen van een vaardigheid

Leergang

dezelfde betekenis als cursus

Opleiding

Opleiden met een bepaald einddoel

Module

min of meer zelfstandig onderdeel van een groter geheel

Bijscholing

het bijscholen d.w.z. het geven van extra scholing aan reeds
geschoolde personen om hun vakbekwaamheid of kennisniveau op
peil te houden

Nascholing

Scholingsactiviteiten die meestal na een beroepsopleiding gegeven
worden in het kader van deskundigheidsbevordering met als doel
het vroeger geleerde op te halen en aan te vullen met nieuwe
kennis.

ECTS

éénduidig Europees rekensysteem.

EC

European Credits, studiepunten die geoormerkt zijn

SBU

Studiebelastingsuren. Nederlands rekensysteem

Curriculum

Leerplan, onderwijsprogramma

4

4. Richtlijnen CGO per doelgroep
Het CGO heeft richtlijnen opgesteld. Deze worden weergegeven in de volgende vragen:
1. Wie mogen landelijke erkende bij- nascholing MBK/PsBK geven?
Alleen CPION/SNRO geaccrediteerde instituten mogen bij- en nascholing geven voor de
Medische en/of Psychosociale Basiskennis. Het is de visie van het CGO dat in de al
verkregen accreditatie zowel het instituut zelf als de opleiding inhoudelijk getoetst is. Dit
betekent dat alle geaccrediteerde instituten bij- en nascholing mogen aanbieden op dit
gebied. Het is daarnaast mogelijk bij- en nascholing te organiseren voor de Medische
en/of Psychosociale basiskennis indien er door een verder niet geaccrediteerd instituut
een aparte CPION/SNRO accreditatie wordt verkregen voor deze bij- nascholing.
2. Waaraan moet bij- nascholing MBK/PsBK voldoen?
Het belangrijkste is dat het onderwerp van de bij- of nascholing altijd gelinkt moet zijn
aan een onderwerp uit de PLATO eindtermen. Dit kan een herhaling, verdieping,
aanvulling of uitbreiding zijn op deze onderwerpen. Tevens heeft de bij- of nascholing
geen vakgericht karakter (bv Kinesiologie bij diabetes, craniosacraal technieken bij
migraine o.i.d.) dan zijn het vakgerichte bij- nascholingsdagen. Een bij- of nascholing
leidt niet tot een diploma, maar bijvoorbeeld tot een “bewijs van deelname”. Alleen
opleidingsinstituten met een MBK/PsBK accreditatie, of een specifieke accreditatie voor
de bij- en nascholing (van SNRO/CPION) mogen deze bij- en nascholing geven.
3. Wie mogen er accrediteren?
Alleen de door de zorgverzekeraars aangewezen accreditatie instituten kunnen een
accreditatie afgeven voor de bij- en nascholing MPsBK. Dit zijn op dit moment CPION en
SNRO. Bij en nascholing gegeven door een CPION/SNRO erkende opleider voor MPsBK,
worden standaard erkend als ze voldoen aan de richtlijnen omschreven in dit document.
Beroepsorganisaties kunnen derhalve zelf niet accrediteren.
4. Hoeveel bij- nascholing op het gebied van MBK/PsBK zou een CAM zorgverlener
moeten volgen?
In principe zijn de beroepsorganisaties verantwoordelijk voor het vormgeven van het bijen nascholingsbeleid van hun leden. Dat wil zeggen dat zij bepalen hoeveel tijd een lid
jaarlijks moet besteden aan MBK/PsBK of richting specifieke educatie. Het CGO stelt voor
dat er in overleg met verenigingen en koepels een nationale standaard wordt gecreëerd
voor nascholing op het gebied van MBK en PsBK voor alle geaccrediteerde CAM
zorgverleners. Op dit moment is de norm minimaal één lesdag c.q. twee dagdelen per
kalenderjaar.
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5. Omschrijving gebruik EC en de meerwaarde ervan
ECTS is een rekensysteem dat in Europees verband gehanteerd wordt als meetbare
studielast. European Credits (EC’s) zijn bedoeld om de behaalde studielast binnen een
opleiding overstijgend te kunnen hanteren.
EC’s behaalt een student door modulen af te sluiten.
Deze behaalde EC’s kan men invoegen in elk onderwijsleerplan van elke opleiding.
Ook is mogelijk behaalde EC’s in het buitenland te erkennen in het Nederlandse
systeem. Hiermee wordt een flexibel leerprogramma mogelijk gemaakt. Een student
kan op deze wijze bij verschillende onderwijsinstellingen diverse modulen behalen. Zo
wordt er steeds meer maatwerk verkregen. (Opleiden op Maat)

6

6. Doelgroepen beleid (ter bespreking)
Door onderscheid te maken tussen startbekwame CAM zorgverlener, ervaren CAM
zorgverlener en de CAM zorgverlener als expert kunnen er lijnen uitgezet worden voor
richtinggeving voor verschillende soorten bij- en nascholingen.
Richtlijnen Startbekwame CAM zorgverlener:
De CAM zorgverlener heeft een diploma op een gebied binnen het CAM-veld (in de
meest brede zin van dit begrip) en voert praktijk tussen de 0 en 4 jaar. De CAM
zorgverlener heeft gemiddeld 5 cliënten per week. Kenmerk: De CAM zorgverlener
heeft nog veel vragen en wil graag ondersteund worden. (coaching)
Richtlijnen Ervaren CAM zorgverlener:
De CAM zorgverlener heeft een diploma op een gebied binnen het CAM-veld (in de
meest brede zin van dit begrip) en voert praktijk. Heeft eigen expertise opgebouwd
rondom een thema en wil zich verder ontwikkelen als professional. De richtlijn voor
het bereiken van het niveau van “ervaren CAM zorgverlener” staat gelijk aan minimaal
4 jaar (fulltime) werkervaring.
Richtlijnen CAM zorgverlener als expert:
De CAM zorgverlener heeft een diploma op een gebied binnen het CAM-veld (in de
meest brede zin van dit begrip) en voert praktijk. Heeft eigen expertise opgebouwd
rondom een thema en kan optreden als coach. Is in staat kennis van eigen expertise
over te dragen.
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7. Format aanleveren scholing:
Opleider
Titel bij-, nascholing
Korte omschrijving
Aantal SBU/EC’s

:
:
:
:

Plato Eindterm (onderwerp – subonderwerp)/ Onderdeel MBK/ PsBK:
Onder welk onderdeel valt de bij- of nascholing:

Algemeen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Begripskennis
Diagnostische proces binnen de geneeskunde
Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse
gezondheidszorg
Wetgeving en gezondheidsethiek
Geïntegreerde geneeskunde
Informatievaardigheden
Grenzen van vakgebied/eigen deskundigheid
Gezondheidsgedrag van mensen
Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en
ziektebeleving

MBK
301. Meest gangbare (medische) onderzoekstechnieken
302. Algemene farmacologie
303. Cellen en weefsels
304. Hart en vaatstelsel
305. Bloed- en Lymfestelsel en afweer
306. Bewegingsstelsel
307. Ademhalingsstelsel
308. Nierstelsel
309. Spijsverteringsstelsel
310. Zintuigen en sensorisch systeem
311. Zenuwstelsel/neurologie
312. Hormoonstelsel
313. Genitaal stelsel
314. Levensfase
315. Psychologie
316. Gespreksvaardigheden
317 Therapeutische basisvaardigheden
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PsBK
601. Deelgebieden van psychologie
602. Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
603. Gespreksvaardigheden
604. Therapeutische basisvaardigheden
605. Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt
606. Psychiatrische behandeling
607. Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan
608. Gebruik vragenlijsten
609. Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT)
610. Algemene farmacologie
611. Ademhalingsstelsel
612. Pathologie
613. Zenuwstelsel/neurologie
614. Pathologie
615. Leren, geheugen, denken en intelligentie
616. Genitaal stelsel
617. Hormonaal stelsel Anatomie en fysiologie
618. pathologie
619. Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding
geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar
handelen

Bij- of nascholing:
Waarom gaat het?

(H)erhaling/ (V)erdieping/ (A)anvulling/ (U)itbreiding.

Doelgroep:
Voor wie is het?

Start bekwaam/Ervaren/Expert
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8. Richtlijnen
Een bij- of nascholing moet minimaal voldoen aan de volgende punten:
1. Het onderwerp moet gelinkt zijn aan een Onderwerp en subonderwerp(en) binnen
de PLATO –eindtermen. Het is een lesdag met als hoofdonderwerp MBK of PsBK,
geen vakgerichte/opleiding specifieke technieken zijn aan de orde.
2. Er moet aangegeven worden of het om een (H)erhaling, (V)erdieping,
(A)anvulling of (U)itbreiding gaat van dit onderwerp.
3. De studielast moet zijn bepaald via gegeven berekening.
1. Gelinkt onderwerp
Dit moet blijken uit de omschrijving en het aangeven van het “onderwerp” en
“subonderwerp”.
2. H, V, A, U
Het moet een Herhaling, Verdieping, Aanvulling of een Uitbreiding zijn.
Herhaling: Reeds eerder aangeboden stof
Verdieping: Een hogere moeilijkheidsgraad van reeds eerder aangeboden stof
Aanvulling: Ontbrekende basisstof in de PLATO-eindtermen of toevoeging op reeds
eerder aangeboden stof
Uitbreiding: Onderwerpen gelieerd aan reeds eerder aangeboden stof
3. Studielastberekening
Om het mogelijk te maken de georganiseerde bij- en nascholing met elkaar te
vergelijken zullen de aanbieders op dezelfde manier hun studiebelastinguren bepalen. De
bijscholing zal worden weergegeven in EC-equivalent. Dit betekent 1 EC per 28 Studie
belasting uren (SBU). Het aantal EC wordt bepaald uit de optelsom van:
1. Literatuur uren
2. Opdracht/Toetsing uren
3. Contact uren
Het aantal SBU is een inschatting van hoeveelheid uren dat de student bezig is met de
materie. Voor een bijscholing kan dit ongeveer op dezelfde manier bepaald worden als bij
een opleiding. We houden hiervoor het model aan van de SNRO (1 EC is 28 studie-uren),
met daarbij een eventuele versimpeling (daar het om bij- en nascholing gaat en niet over
complete opleidingen).
Onderdeel
Colleges en contacturen
Webinars , skypesessies e.d.
Overstijgende activiteiten
Deelname aan werkgroepen
Voorbereiding werkgroepen
Maken van specifieke opdrachten
Stage activiteiten
Begeleidingsactiviteiten
Keuze onderdelen
Deelname/organiseren excursie e.d.
Opdracht bibliotheek/research

(subcategorie)
Contact uren
Contact uren
Contact uren
Opdracht / Toetsing uren
Opdracht / Toetsing uren
Opdracht / Toetsing uren
Opdracht / Toetsing uren
Contact of Opdracht / Toetsing
uren
Opdracht / Toetsing uren
Opdracht / Toetsing uren
Opdracht / Toetsing uren

SBU´s

EC´s
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Tussentijdse toetsing
Zelfstudie
Afsluitend tentamen
Presentaties / werkstukken
Totaal

Opdracht / Toetsing uren
Literatuur uren
Opdracht / Toetsing uren
Opdracht / Toetsing uren

Notities:










Voor college-uren worden hele klokuren gerekend
Overstijgende activiteit: Activiteit die betrekking heeft op meerdere lessituaties,
leereenheden, modules, zoals een infomarkt, een manifestatie, een presentatie
door een groep, iets organiseren in het werkveld, media-opnames etc.
Begeleidingsactiviteiten: Intervisie en supervisie, e-coaching en e-counseling e.d.
Zelfstudie: In aanvulling op de colleges, zal de student de nodige tijd aan
zelfstudie dienen te besteden. Voor deze tijdsbesteding gelden globale normen.
Zie de literatuur uren berekening tabel.
Afsluitend tentamen: Hoeveel uren ter voorbereiding voor een eindtoetsing
gerekend kan worden, is moeilijk aan te geven. Een groot deel van de
studieactiviteiten vinden gedurende de studie plaats (voorbereiden van colleges
door de reader te bestuderen). Het voorbereiden voor een tentamen zou dan
weinig extra tijd vergen.
Presentatie/werkstukken: Een presentatie of werkstuk vergt waarschijnlijk een
nauwkeurigere bestudering van teksten en de uitvoering van de activiteit zelf. Bij
een tekst die 4 uur leestijd kost, kan globaal 4 uur extra leestijd + 4 uur
schrijfactiviteit of tijd voor de voorbereiding van de presentatie worden gerekend.

CGO addendum:


Contacturen: Zijn uren waarbij de student real-time contact heeft met een docent

Literatuur uren berekening:
Doelen

Zeer
moeilijk
(buitenlands
boek)

Licht:
- Globale
kennisname
- hoofdlijnen
kennen
Middelmatig:
- beheersen
begrippenkader
- oefeningen
uitvoeren
Zwaar:

Moeilijk:

Gemiddeld:

(vakartikel,
onderzoeksartikel)

Tamelijk
gemakkelijk:
(Case
beschrijving,
krantenartikel)

Zeer
makkelijk:
(Roman)

8 pag. per
uur

9 pag. per uur

13 pag.
per uur

16 pag. per
uur

20 pag.
per uur

6 pag. per
uur

7 pag. per uur

10 pag.
per uur

12 pag. per
uur

15 pag.
per uur

4 pag. per
uur

5 pag. per uur

7 pag. per
uur

8 pag. per uur

10 pag.
per uur

- tentamen
Wijnen e.a., 1992, p. 48
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9. Ingang / kwijtraken erkenning
Een scholing is voor een CAM zorgverlener geldig om te volgen als hij door het CGO-lid is
aangegeven op de lijst van bij- en nascholingen die gepubliceerd wordt op de CGO
website (www.cgo-mpsbk.nl). De scholing zal dan ook voorzien worden van een uniek
nummer.
De lijst geeft aan dat de bij/nascholing binnen de in dit document afgesproken richtlijnen
gegeven wordt en dat de hoofdactiviteit scholing op het gebied van MBK/PsBK is (en dus
niet vakgericht). De vermelding geeft dus niet aan dat er een specifieke
accreditatieprocedure is gevolgd. De opleider is zelf verantwoordelijk voor het naleven
van dit beleid.
Als een scholing niet meer voldoet aan de gestelde eisen of niet meer georganiseerd
wordt, raakt deze de erkenning kwijt. De scholing zal dan van de lijst afgehaald worden.
Er wordt verwacht dat opleiders dit aan het bestuur melden. Het oude nummer zal wel
(intern) bewaard worden voor eventueel naslag.
Op het moment dat er klachten over de inhoud van een bij/nascholing binnen komen
vanuit een deelnemer/beroepsvereniging zal er gekeken worden in hoeverre deze
klachten gegrond zijn. Ook dit kan tot gevolg hebben dat de scholing van de lijst
verwijderd zal worden door het bestuur.
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