Missie statement:
Het CGO wil de kwaliteit van de opleidingen medische en psychosociale basiskennis in de CAM-sector
in dialoog met de zorgverzekeraars en de accrediterende instanties waarborgen.
Visie:
1. Het CGO staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs volgens de eindtermen van de
Medische en Psychosociale basiskennis, gewaarborgd door onafhankelijke toetsing
voorafgaand aan lidmaatschap.
2. Het CGO is volwaardig gesprekspartner met alle partijen die medeverantwoordelijk zijn voor
het accreditatiebeleid en de kwaliteit van het hoger onderwijs van de opleidingen MBK/PsBK
in de CAM-sector.
3. Onze leden streven naar samenwerking zowel onderling als met overkoepelende partijen om
elkaar te versterken.
Onze focus van ontwikkeling:
1. Organisatie ontwikkeling: We willen op een duidelijke en efficiënte manier gestructureerd
zijn. Juridische status, financiële organisatie en wijze van besluitvorming moeten worden
vastgelegd.
2. Eindtermen: Het CGO werkt aan inspraak en invloed op eventuele aanpassingen op de
bestaande eindtermen voor de Medische en Psychosociale basiskennis.
3. Permanente educatie: Het CGO ontwikkelt een raamwerk voor bij- en nascholing op het
gebied van Medische en Psychosociale basiskennis welke gedragen wordt door de gehele
CAM-sector.
4. Externe Communicatie: Het CGO overlegt en informeert met externe partijen (b.v.
accreditatie instanties, beroepsverenigingen, belangenbehartigers, koepels en
zorgverzekeraars) ter promotie van samenwerking en op basis van kennisdeling.
5. Samenwerking: Het CGO bevordert onderlinge samenwerking tussen de leden door interne
voorlichting en delen van expertise.
6. Kwaliteit: Door interne en externe samenwerking houdt het CGO de kwaliteit van onderwijs
van alle aangesloten leden hoog.
Set van waarden:
1. Eerlijkheid: Alle leden zijn eerlijk naar elkaar en handelen naar gelang hun afspraken met de
accrediterende instanties.
2. Openheid: Alleen door middel van openheid en transparantie is het mogelijk om elkaar te
vertrouwen en van daaruit verder te bouwen.
3. Respect: Alle leden tonen respect naar elkaar en gaan respectvol met elkaar om.
4. Ondernemerschap: Alle leden zijn tevens ondernemers en elkaars collega’s en concurrenten.
Vanuit dit principe wordt respectvol gehandeld waarbij iedereen de ruimte krijgt om zijn
eigen visie en methode neer te zetten binnen de richtlijnen van de accrediterende instanties
en dit bepaalt op welke onderdelen de leden bereid zullen zijn wel en niet te delen.

Door hun lidmaatschap van het CGO onderschrijven de leden deze Set van Waarden

