Voldoen aan eis (van o.a. MBOG en ZHONG)
Ondanks dat de CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding zoals gegeven voldoet aan alle afgesproken
richtlijnen, zijn er een paar beroepsorganisaties in Nederland die het noodzakelijk achten dat iemand
meer tijd besteed had moeten hebben voor het behalen van dezelfde onderwijskundige eindtermen.
Dat deze eis onderwijskundig niet is onderbouwd lijkt deze beroepsorganisaties niets uit te maken en
daarmee is het zeer twijfelachtig wat nu de waarde en inhoud van deze eis is.
Echter zijn hierdoor deelnemers de dupe: Zij voldoen namelijk inhoudelijk aan alle landelijke afspraken
en hebben hard gewerkt hieraan te voldoen om vervolgens door een dergelijke willekeurige eis “buiten
spel” gezet te worden. Opleiders die naast de MBK ook PsBK aanbieden kunnen helaas de student ook
niet verder helpen omdat ook het voorstel om naast de MBK de PsBK te volgen (waardoor het totaal op
minimaal op 50 EC’s komt, wel onderwijskundig onderbouwd is en landelijke erkend wordt) ook niet
geaccepteerd wordt door deze verenigingen.
Gelukkig voor deze gedupeerden zijn er collega opleidingen die de mogelijkheid geven een CPION/SNRO
erkend diploma door middel van extra opdrachten aan te vullen tot 40+ EC’s. Zij hebben zelf al een
opleiding die een dergelijke hoeveelheid EC’s omvat waardoor ze extra opdrachten hebben die gevolgd
kunnen worden om het missende aantal EC’s op te vullen. Doordat de opleider waarbij de MBK gevolgde
opleiding CPION en/of SNRO geaccrediteerd is en is afgerond door de student in kwestie geeft dit de
mogelijkheid aan deze opleiders om vrijstellingen en/of verkorte trajecten te geven.
Hieronder hebben verschillende opleiders (in september 2017) aangeven welke mogelijkheid zij kunnen
bieden voor gedupeerden in deze positie, met daarbij een kleine omschrijving en richtlijn van wat dit
ongeveer zou betekenen. Via de link (naar de website van de opleider) is het mogelijk contact op te
nemen. Geef in dit geval ook aan wat je situatie is en via welke opleider je bij hen terecht gekomen bent.
De opleiders in deze lijst zijn in willekeurige volgorde gegeven en geven niet een “voorkeur” aan.
Instituut
Website
Con Amore
Bij Con Amore kun je een geaccrediteerde Medische Basiskennis (MBK)
https://www.conamore.com
opleiding van 40 EC's volgen in een half jaar in ons versnelde traject. Dit
traject is intensief, maar gezien jullie voorkennis uit de MBK van de BivT,
zal de thuisstudie snel doorlopen kunnen worden. Onze lesdagen hebben
een praktische benadering, waar veel ruimte is voor verdieping en
casuïstiek uit de eigen praktijk. Op die manier ga je tijdens de lessen met
de stof aan de slag. Wij kunnen jullie deze volledige opleiding eenmalig
aanbieden met een fixe korting van €500,-. In plaats van €1995,- bieden
wij jullie de MBK-versneld aan voor €1495,- ex BTW. Dit bedrag kan
kosteloos in termijnen betaald worden.
Mocht je interesse hebben in deze aanbieding, neem dan contact op met
ons kantoor: 085-4019368
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Vita Opleidingen
Wij kunnen aanbieden: Medische- Psychosociale Basisvakken 47 EC.

https://www.vitaopleidinge
n.nl/

Degene die dit willen volgen en al een geaccrediteerde Medische
Basisvakken opleiding hebben volgens de Plato eindtermen
krijgen vrijstelling voor dat gedeelte van de opleiding.
Dat houdt in dat men nog 7 extra lessen moet volgen: kosten € 980,00
inclusief al het lesmateriaal en boeken (boeken ter waarde van 123,90).
Voor de aanmelding bij de CPION zijn voor de cursist geen kosten
verbonden die worden door Vita Opleidingen betaald.
Examen kosten: 100.-.
Verder: verplichte huiswerkopdrachten per college.
Na het inleveren van de huiswerkopdrachten en het behalen van het
examen ontvangt men een diploma van Vita Opleidingen B.V. en van het
CPION met 47 EC.
Het oude Medische Basisvakken diploma met 27 EC moet dan wel
worden ingeleverd door Vita Opleidingen bij de CPION.
School voor Kinesiologie
De CPION MBK deelopleiding bij NSK van 42 studiepunten behelst:
MBK 11 lesdagen en 2 deel-examens: Hiervoor krijgt men vrijstelling
bij overleggen MBK CPION diploma van 25 EC’s.
• Inleiding Psychologie en Psychopathologie 4 lesdagen en 1 examen
• Juridische aspecten, 1 lesdag
• Ethiek, 1 lesdag (op 4-3-2018)
• Totaal € 960,00 (Exclusief het nieuwe CPION diploma van €90,00)
Ars Medica / School voor Homeopathie
Het programma zal ik met de deelnemers individueel samenstellen. Ik
ken hun achtergrond niet en dat lijkt me de beste oplossing.

http://www.schoolvoorkin
esiologie.nl/

•

https://www.schoolvoorh
omeopathie.nl

Inhoud en praktisch:
5 dagen
15 EC bevatten Toets, schrijfopdracht en assessment
geschatte kosten: € 550,Locatie Amersfoort
Disclaimer: We geven ook bij deze lijst geen garantie dat na het afronden van het traject met het
verkregen diploma de student wel wordt geaccepteerd door deze beroepsverenigingen. Daar deze
beroepsverenigingen nu al op basis van “willekeur” handelen blijft het onduidelijk wat ze “wel” en “niet”
goed keuren. Het reeds verkregen diploma bij je opleider geeft al aan dat je bekwaam bent in de MBK
(en/of PsBK) en dit is al bij CPION/SNRO geregistreerd. Wat beroepsverenigingen daarnaast vragen om
lid te kunnen worden is aan hunzelf.
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