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Versterking beroepscomponent 
in opleidingen en bij- en nascholingen 

in het CAM-veld 
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1. Inleiding 
 
Een belangrijke rol van accreditatieorganisaties in het beroepsveld is het borgen van de startkwaliteit 
van professionals door middel van het ontwikkelen en uitvoeren van onafhankelijke, kwalitatieve en 
transparante accreditatieprocedures. 
Middels een tweetal notities heeft de SNRO aan het CAM-veld aandacht gevraagd en aangedrongen 
op acties op het gebied van de noodzakelijke uitwerkingen op het beroepsgebied per specifiek 
beroep.  
In 20151 heeft de SNRO als onafhankelijk accreditatie instituut voor onder andere het CAM-veld, 
samen met de FONG aan beroepsorganisaties en koepels een landelijk accreditatiekader 
aangeboden. In 2017 heeft de SNRO het CAM-veld middels een notitie genaamd “Ontwikkeling  
van domeinspecifieke competenties in het CAM-veld”2 dringend gevraagd zo concreet mogelijke  
per beroepsgroep beroepsprofielen en vooral ook domeinspecifieke competenties te ontwikkelen  
die gedragen worden door de verschillende beroepsorganisaties waar de beroepsgroep bij 
aangesloten is. De SNRO acht het van groot belang om, ten behoeve van de vaststelling van kwaliteit 
bij de accreditatie van het opleidingsaanbod, vanuit duidelijke kaders (2015) te kunnen werken met 
geconcretiseerde vakinhoud (het content gedeelte), specifiek gedefinieerd vanuit elk beroep.  
 
Het is geweldig om te zien hoe een groot aantal opleidingsinstituten de gevraagde eisen rondom de 
accreditaties inmiddels hebben opgepakt en met veel inzet en energie de kwaliteit van hun 
opleidingen en in een aantal gevallen ook hun interne processen (voor instituten met een Systeem 
Accreditatie) op orde hebben gebracht. 
Niet altijd ging dit van een leien dakje, maar in de meeste gevallen is dit het begin geweest van een 
verbeterproces van de hele organisatie en een aanscherping van de aangeboden opleidingen. 

 
Het is van groot belang voor de opleidingsinstituten om in goed contact te staan met de toekomstige 
beroepsvereniging van hun studenten zodat de opleidingen en bij- en nascholingen gebaseerd zijn op 
deze actuele beroepsprofielen en vakspecifieke competenties. Daarmee voldoen opleidingen en bij- 
en nascholingen dan aan de eisen van het beroepsveld. 

                                                
1 Raamwerk accreditatiecriteria en afspraken in het CAM-veld, SNRO en FONG, maart 2015 
2 Ontwikkeling van domeinspecifieke competenties in het CAM-veld, SNRO maart 2017 

 “Hartelijk dank voor de positieve beoordeling van de Accreditatie Commissie van onze 

aanvraag. We zijn ontzettend blij met de mooie woorden van de Commissie en het 

vertrouwen van de SNRO om een langdurige en constructieve samenwerking met ons aan 

te gaan. Wij waarderen de inspanning van de individuele leden van de Commissie voor de 

zorgvuldige kijk op onze opleidingen en op onze organisatie. 

Het accreditatieproces tot nu toe heeft onze kwaliteit als opleider al veel goed gedaan en 

helpt ons om ons kwaliteitsbeleid (blijvend) te verbeteren. Wij zullen dit als partner van de 

SNRO ook enthousiast uitdragen in het complementaire (zorg)veld en daarbuiten” 

(Sonnevelt opleidingen). 
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Omdat de SNRO inmiddels ook over een aantal goed uitgewerkte (bij de SNRO bekende) vak-
specifieke competenties kan beschikken (bijv. van de BvK, MBOG en Zhong) ziet ze, dat zowel de 
startkwalificatie van toekomstige therapeuten als de bij- en nascholingen op een hoger plan gebracht 
kan worden.  
Vanaf 1 juli 2018 gaat de SNRO bij de accreditatie van nieuwe opleidingen en bij- en nascholingen de 
aanwezigheid van een actueel beroepsprofiel en een vakspecifieke uitwerking van de competenties 
verplicht stellen bij de start van een accreditatie.  
Voor de reeds geaccrediteerde (en in-accreditatie zijnde) opleidingen en bij- en nascholingen zal dit 
meegenomen worden in de heraccreditatie.  
 

2. Zonder info van de beroepsorganisaties per 1 juli 2018 geen SNRO 
accreditatie meer 

 
Per 1 juli 2018 gaat de SNRO bij een nieuwe accreditatie van opleiding of bij- en nascholing in het 
CAM-veld een extra check invoeren op aanwezigheid van de uitwerking op het gebied van het 
hierboven genoemde content gedeelte van de beroepsorganisaties. Zijn deze stukken niet aanwezig, 
dan zal de SNRO deze aanvraag tot accreditatie niet in behandeling nemen.  
Reeds eerder geaccrediteerde opleidingen en bij- en nascholingen en alle voor 1 juli 2018 gemaakte 
afspraken rondom accreditatie (de in-accreditatie instituten) vallen hierbuiten. Zoals boven gemeld 
wordt dit bij de heraccreditatie meegenomen.  
Voor opleidingen buiten het CAM-veld en de MPsBK opleidingen gelden andere regels waardoor 
deze extra check niet aan de orde is. 
 

3. Accreditaties door beroepsorganisaties zelf 
 
Helaas heeft de SNRO moeten constateren dat beroepsorganisaties weer meer zelf (willen) gaan 
accrediteren. Ze ontving hierover o.a. een brief van de beroepsvereniging FAGT. De SNRO vreest, dat 
het effect op termijn kan leiden tot twee kampen in het CAM opleidingsveld: de extern en 
onafhankelijk geaccrediteerde opleidingen door SNRO of CPION en de door beroepsorganisaties zelf 
geaccrediteerde opleidingen en bij- en nascholingen. 
 
Doordat er bij de laatstgenoemde groep in de meeste gevallen regels, eenduidige accreditatiecriteria 
en eenduidige afspraken over de vakinhoud / het contentgedeelte van het beroep ontbreken en er 
van onafhankelijkheid geen sprake is, wordt de eerstgenoemde groep, de opleidingsinstituten die 
tijd, moeite en geld gestoken hebben in onafhankelijke accreditatie, geschaad en voor een groot, ook 
economisch, dilemma geplaatst. 
Er ontstaan verschillen in kwaliteit tussen de verschillend geaccrediteerde opleidingen. En dat kan 
weer zijn uitwerking hebben naar de zorg aan cliënten. 
Het keurmerk van de SNRO maakt de onafhankelijk vastgestelde kwaliteit van de geaccrediteerde 
opleidingsinstituten duidelijk zichtbaar en herkenbaar. De SNRO zal er alles aan doen om dit in het 
CAM-veld te blijven waarborgen. 
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4. Tijdspad van deze ontwikkeling 
 
De uitwerking van de extra check op aanwezigheid van actuele beroepsprofielen en vakspecifieke 
competenties per beroepsgroep voordat tot accreditatie wordt overgegaan zal de SNRO vanaf 1 juli 
2018 uitvoeren en dan zal bij de accreditatie aanvragen aan de opleidingsinstituten de volgende 
vragen worden gesteld: 

- Voor welke beroepsverenigingen is de opleiding of bij- en nascholing bedoeld. 

- Is er een uitgewerkt en specifiek op het beroep afgestemd beroepsprofiel dat door één of 

meerdere beroepsverenigingen is geaccepteerd. 

- Is er een uitgewerkt en specifiek op het beroep afgestemde vakinhoud/ content-deel, zowel 

voor de initiële opleiding als (mits van toepassing) voor de bij- en nascholing; 

 
In de 2e helft van 2018 zal de SNRO voor de opleidingsinstituten een lijst samenstellen van 
beroepsorganisaties in het CAM-veld die voldoen aan de genoemde criteria. Er zijn al een aantal 
beroepsorganisaties waarop dit nu van toepassing is.  
Met deze lijst wordt voor alle betrokken partijen van het CAM-veld duidelijk welke 
beroepsorganisaties de basiseisen ten behoeve van borging van opleidingskwaliteit in dit 
beroepsveld hebben vastgesteld. Dat helpt opleidingsinstituten om een onderbouwde keuze te 
kunnen maken. 
 
De kwaliteit van de zorg aan cliënten middels de eisen aan de kwaliteit van therapeuten en hun 
opleidingen en de bij- en nascholingen vraagt eenduidige en gedragen beroepsprofielen en 
uitgewerkte vakspecifieke eisen per beroepsgroep. In de ogen van de SNRO leidt de aanwezigheid 
hiervan bij de beroepsorganisaties tot een verdere stap in de professionalisering van de CAM-
therapeut. 

 


