Doelstellingen samenwerking
Het Collectief van Geaccrediteerde Opleidingen (CGO) en de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke
Geneeswijzen (FONG) willen de kwaliteit van de opleidingen en bij- en nascholingen in de CAM-sector
waarborgen en verhogen. Dit in dialoog met de zorgverzekeraars, accrediterende instanties en andere
belanghebbende partijen.
Doel:
Het doel van de samenwerking is de kwaliteit van het CAM onderwijs door middel van structurele
verbeteringsprocessen te verhogen en te belonen en hierdoor indirect die van de therapeuten voor de
open deelname hieraan.
Visie:
Dat betekent concreet dat we met deze samenwerking de volgende visie willen bereiken:
1. Er is een gedragen erkenning door het beroepenveld voor accreditatie door de overkoepelende
accreditatie instituten voor opleidingen en voor opleidingen ten behoeve van bij- en nascholing.
Het betreft hier accreditatie door*:

2.

3.

4.
5.
6.

a. SNRO
d. (KTNO)
b. SKB
e. ECP
c. CPION
f. NLQF
Alleen vergoeding door zorgverzekeraars voor therapeuten van beroepsorganisaties die zich hier
aan houden (en dus de verenigingen die laten zien voorstander te zijn voor onafhankelijk
bepaalde kwaliteit van CAM onderwijsactiviteiten).
De verschillende partijen streven naar samenwerking zowel onderling als met overkoepelende
partijen. Zij doen dit in onderling respect voor en met als doel elkaar te versterken en te
verbeteren.
Ontmoedigen van accreditatie door beroepsverenigingen als er geen onafhankelijke
overkoepelende accreditatie wordt geaccepteerd.
Er zijn duidelijke richtlijnen voor hoe een beroepsvereniging kan omgaan met wel en niet
erkennen van opleidingen en bij- en nascholing, zonder deze te accrediteren.
Er is duidelijke procesvoering voor toetreding van andere (nieuwe) opleiders.

Set van waarden:
1. Eerlijkheid: Alle deelnemers zijn eerlijk naar elkaar en handelen naar gelang hun afspraken.
2. Openheid: Alle deelnemers zijn open en transparant. We bouwen vanuit dat vertrekpunt aan
een verdere samenwerking.
3. Respect: Alle deelnemers tonen respect naar elkaar en gaan respectvol met elkaar om.
4. Ondernemerschap: Alle deelnemers zijn tevens ondernemers en kunnen elkaars concurrenten
zijn. Vanuit dit principe wordt respectvol naar elkaar gehandeld waarbij iedereen de ruimte
krijgt om zijn eigen visie en methoden neer te zetten binnen de richtlijnen van deze
samenwerkingsovereenkomst.
*Deze partijen staan niet vast, maar zijn accreditatie instanties die laten zien op onderwijskundig niveau
onafhankelijk te accrediteren.
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