Nieuws MBK/PsBK: april 2015
Onlangs is er wat verwarring /onduidelijkheid ontstaan over de verschillende manieren waarop je
kunt aantonen dat je reeds beschikt over een voldoende MBK of PsBK diploma om in aanmerking
te komen voor vrijstelling. Het ging met name om lang geleden behaalde diploma's zoals
bijvoorbeeld fysiotherapie, verpleegkunde, etc.
Na contact met VGZ en de accreditatiebureaus CPION en SNRO is dit de uitkomst van de
gesprekken en e-mailwisseling:
HBO opleiding
 De lijst met reguliere Hbo-opleidingen die door de zorgverzekeraars worden gezien als
voldoende, is te vinden op de sites van CPION en SNRO.
 Het betreft een lijst met door de overheid bekostigde en door de NVAO geaccrediteerde
opleidingen. NVAO accreditaties zijn echter pas vanaf 2005 ingevoerd.
 VGZ meldt echter dat ook diploma's die ouder zijn dan 2005, maar niet ouder dan 1992,
geldig zijn. Tussen 1992 en 2005 werden de kwaliteit en inhoud van opleidingen op Hboniveau gegarandeerd door de invoering van de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk
Onderwijs (9.10.1992).
 Bij particuliere hogescholen ligt dit anders: zij worden pas sinds de invoering van de
BA/MA -structuur en het opzetten van NVAO getoetst en alleen dan kunnen deze
opleidingen voldoen.
De in-service opleiding verpleegkunde is een opleiding binnen een bedrijf of instelling en
voldoet dus niet op zichzelf. Wel in combinatie met een geldige BIG-registratie!
 Het is ook mogelijk om voldoende MBK/PSBK aan te tonen door middel van een geldige
BIG-registratie. Het gaat hier om diploma’s van opleidingen toen de term HBO nog niet
bestond, maar die hiermee wel vergelijkbaar zijn. Deze oudere opleidingen zijn niet door
de NVAO geaccrediteerd, maar kunnen qua inhoud wel voldoen aan de eisen van
MBK/PsBK (bijvoorbeeld verpleegkunde opleiding oude stijl). Let wel: wij vragen dan om
een geldige BIG-registratie.
 Je hebt een diploma van een opleiding medische en/of psychosociale basiskennis o.b.v.
Plato Eindtermen op HBO-niveau die als zodanig is geaccrediteerd door CPION of
SNRO.
 Een diploma van het Centraal examen o.b.v. Plato Eindtermen – afgenomen door het
CECZ - voldoet. Indien deelcertificaten worden behaald dan kunnen deze dienen als
vrijstelling voor een opleiding MBK of PsBK. Een onafhankelijke examencommissie toetst.
Een en ander zal binnenkort ook terug te vinden zijn op een nieuwe zorgaanbieders website van
VGZ.
Er is nog een onderwerp waarover wij sinds kort vragen krijgen. Dat gaat over het op je
MBK/PsBK diploma laten vermelden van de betreffende accrediterende instantie. De vraag die
ons gesteld wordt is: wat moet ik nu kiezen?
Het diploma en inschrijving in een register
Normaliter ontvang je van jouw opleidingsinstituut een diploma MBK/PsBK waarop de betreffende
accrediterende instantie wordt vermeld. Mocht een opleidingsinstituut voor MBK/PsBK door beide
instanties zijn geaccrediteerd (CPION en SNRO), dan kun je er voor kiezen beide instanties te

laten vermelden. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan. Want los van een vermelding op je
diploma, hoort er ook een vermelding in een kwaliteitsregister bij, waaruit zorgverzekeraars
informatie putten. In de kern zijn de registers van CPION en SNRO gelijk. Het zijn beide
zogenaamde Abituriëntenregisters. We willen je echter toch iets meer informatie geven:




CPION werkt met het SHO (Stichting Hoger Onderwijs) -register als abituriëntenregister.
In dit register sta je slechts geregistreerd met je naam, geboortedatum en –plaats. De
kosten zijn eenmalig en zijn een percentage van de opleidingskosten, ongeveer
€ 80,- - € 90,-. Hiervoor krijg je tevens een certificaat met je behaalde MBK/PsBK
gegevens erop vanuit CPION.
SNRO werkt met ARCOS als abituriëntenregister. Dit register is meer op de toekomst
gericht en wil naast de basisgegevens en kennisopleiding ook beroepsverenigingen,
beroepsopleidingen en nascholing opnemen in het register. Je kunt hier ook zelf op
inloggen en gegevens aan toevoegen, die de aangesloten partijen vervolgens weer
kunnen verifiëren. De SNRO wilt hiermee een professionaliseringsslag in het
complementaire veld maken en de zorgverzekeraars een stap voorblijven, door ze
proactief te benaderen. Kosten voor registratie zijn € 37,50 en vervolgens betaal je een
jaarlijks bedrag van € 37,50.

Het stadium waarin de plannen zich bevinden, is nog pril. Hoe de toekomst rondom beide
registers zich ontwikkelt, is nog niet helder. Informeer jezelf dus goed. Van onze kant houden we
je, net als anders, steeds op de hoogte.

Namens,
Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK)
Nederlandse School voor Kinesiologie (NSK)
Trainings Organisatie Professionele Kinesiologie (Stichting Topki)
Welkin Kinesiologie College

