Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen
met het keurmerk van SNRO
Om aan de huidige kwaliteitseisen van zorgverzekeraars te voldoen eist RBCZ een vier jaar durende
geaccrediteerde kinesiologieopleiding conform Hbo-niveau. De verzekeraars hebben hier nog geen
uitspraak over gedaan. Bovendien komen daar 40 ECT’s MBK/PsBK (er zijn uitzonderingen met 28
ECT’s) volgens Plato eindtermen bovenop. De eis aan de MBK/PsBK is vanaf 1.1.2017 geldend.
BvK leden zijn vaak al jaren werkzaam in het vak en hebben hun
opleiding gedaan toen er nog geen georganiseerde opleiding door
een school bestond. Wat zou voor deze leden van de BvK een
alternatief kunnen zijn?
De BvK heeft het nascholingstraject BvK ontwikkeld en door SNRO
laten accrediteren (herfst 2015). Dit nascholingstraject draagt het
keurmerk van SNRO. Met dit keurmerk kunnen de leden van de BvK,
die het nascholingstraject BvK volgen, worden ingeschreven in het
ARCOS Kwaliteitsregister voor Kinesiologie.

Hoe komen de huidige BvK leden in het ARCOS Kwaliteitsregister voor
Kinesiologie?
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Het ARCOS Kwaliteitsregister voor Kinesiologie is een extern register ter kwaliteitswaarborging van
het vakniveau kinesiologie. De leden van de BvK kunnen via het nascholingstraject BvK instromen in
dit kwaliteitsregister.

Praktijkvoerende kinesiologen hebben recht op het zogenaamde overgangsrecht. Om dit zuiver te
kunnen hanteren is er een overgangsregister opgericht. Onafhankelijk van het opleidingsniveau
komen op dit moment alle leden van de BvK in het overgangsregister. Daarvoor is er een
opleidingsformulier ontwikkeld.
Het opleidingsformulier documenteert welke competenties de kinesioloog heeft verworven door
middel van:
1. Kinesiologieopleidingen
2. Andere opleidingen (los van de kinesiologie)
3. Aanvullende vakken voor complementair therapeut
4. Werkervaring
5. Hbo-niveau
6. Examens
Alle leden van de BvK vullen het opleidingsformulier in. Deze informatie heeft de BvK ook voor de
actuele ledenadministratie nodig.
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Dit opleidingsformulier wordt ingevuld en verstuurd naar de BvK. De toelatingscommissie en
nascholingscommissie toetsen de opleidingen (evaluatie) en stellen het opleidingsniveau van de
kandidaat voor het overgangsregister vast. Op deze basis wordt een advies gegeven.
Wanneer de kandidaat voor het ARCOS Overgangsregister voor Kinesiologie over 850 lesuren
opleiding en daarvan minimaal 300 lesuren kinesiologie beschikt of afgestudeerd is bij NSK, TOPKI,
Welkin, of Espavo kan hij ingeschreven worden in het overgangsregister. Wanneer een kandidaat
over minder uren beschikt kan hij wel met het nascholingstraject BvK beginnen, maar wordt hij pas
ingeschreven in het overgangsregister wanneer hij over dit aantal van 300 uren beschikt.
Zoals de naam overgangsregister al zegt, is dit register gekoppeld aan een ontwikkelingsplan zodat
de kinesiologen met hun huidige niveau naar het geëiste niveau van het ARCOS Kwaliteitsregister
kunnen overgaan. Natuurlijk zijn er nu al vele kinesiologen die aan deze eisen voldoen. Maar ook die
komen op dit moment in het overgangsregister.
Om via het overgangsrecht in het ARCOS Kwaliteitsregister voor Kinesiologie te komen dient de
‘zelfpresentatiemap’ ingevuld te worden
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Door deze map laat de kinesioloog zien:
- Hoe hij beroepsrelevante onderwerpen uitdiept
- Welke competenties hij toepast
- Waar hij deze competenties heeft verworven
- Dat hij op Hbo-niveau denkt en werkt
Opleidingsformulier en zelfpresentatiemap vormen een eenheid. Het vormt de basis om het niveau
van de individuele kinesioloog te bepalen met betrekking tot volgende aspecten:
- Vakniveau kinesiologie
- Aanvullende vakken
- Praktijkexamen
- Hbo-niveau
De opleiding van een kinesioloog op therapeutniveau bevat minimaal 500 lesuren klassieke, erkende
en afgeleide kinesiologie (volgens verdeelsleutel BvK).

Heeft een kinesioloog nog niet de vereiste 500 lesuren kinesiologie, dan kan hij aan deze eis ook voldoen
ná het afronden van het nascholingstraject BvK, dat bestaat uit zelfpresentatiemap en een vierdaagse
Hbo-training. Hij heeft dan 5 jaar de tijd voor het behalen van de 500 lesuren kinesiologie.
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De permanente nascholing voor BvK leden die het nascholingstraject BvK volgen ziet er als volgt uit:
2016 – zelfpresentatiemap
2017 – Hbo training met certificaat
Daarna heeft de kinesioloog nog 5 jaar de tijd om binnen zijn PE (permanente educatie) de lesuren
voor kinesiologie naar 500 lesuren te verhogen. Er is geen vrijstelling voor deze uren mogelijk.
Hetzelfde geldt voor de aanvullende vakken (bijvoorbeeld MBK, PsBK, ethiek van de spiertest,
communicatie enz.). Maar daarvoor bestaan wel vrijstellingen op basis van werkervaring en
aanverwante opleidingen. Dat wordt zichtbaar in de zelfpresentatiemap.
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Wanneer vastgesteld wordt dat de kinesioloog nooit een praktijkexamen heeft gedaan dan kan hij
vrijgesteld worden van het examen door het volgen van het nascholingstraject BvK. Dus het
nascholingstraject BvK compenseert dan het praktijkexamen.

Wanneer vastgesteld wordt dat iemand geen Hbo-niveau (door regulier onderwijs of SNRO of CPION
geaccrediteerd) kan laten zien, dan kan dit worden aangetoond door het nascholingstraject BvK .

Het nascholingstraject BvK dient ertoe om het Hbo-niveau van een kinesioloog vast te stellen (zie het
stuk 10 Hbo-kwalificaties). Het gebeurt aan de hand van
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a. Vooropleidingen
b. Kinesiologieopleiding
c. Zelfpresentatiemap
Vrijwilligers die niet uit het reguliere onderwijs komen zijn niet in staat het Hbo-niveau te bepalen.
Daarom werkt de BvK op dit punt nauw samen met het regulier onderwijs. De docent van de
vierdaagse Hbo-training Inge Oudkerk Pool heeft ervaring met dit soort Hbo-trajecten binnen het
reguliere onderwijs.
Tijdens het nascholingstraject BvK krijgen de kandidaten voor het ARCOS Kwaliteitsregister voor
Kinesiologie op verschillende momenten een evaluatiemoment (evaluatie van het
opleidingsformulier, de zelfpresentatiemap en tijdens het Hbo-training). Zo weten ze precies waar ze
staan en waar ze aan kunnen werken.
Aan het eind van het nascholingstraject BvK krijgt de kandidaat een certificaat: Kinesioloog conform
Hbo-niveau BvK met het keurmerk van SNRO. Vanaf dat moment heeft de kinesioloog nog vijf jaar
de tijd om zijn verplichte nascholingsadvies bij te scholen.
Kinesiologen die aan alle voorwaarden voldoen krijgen geen verplicht nascholingsadvies. Ze volgen
hun permanente educatie volgens de voorwaarden van de BvK.
Op een gegeven moment wordt het Overgangsregister voor Kinesiologie opgeheven en bestaat
slechts nog het ARCOS Kwaliteitsregister voor Kinesiologie. Vanaf dat moment is er geen recht meer
op overgang voor de bestaande leden van de BvK.

Het nascholingstraject BvK omvat: opleidingsformulier en evaluatie, zelfpresentatiemap en evaluatie
en de vierdaagse Hbo-training. Dit nascholingstraject BvK is geaccrediteerd tot herfst 2018 en moet
dan afgerond zijn.
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Voor het volgen van het verplichte nascholingsadvies, dat uit de evaluatie en de Hbo-training voort
kan komen, heeft de kinesioloog vijf jaar de tijd. Het is belangrijk te realiseren dat het
overgangsrecht eindig is.
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Het Nascholingstraject BvK geeft zijn leden de kans op een certificering waarmee ze kunnen laten
zien dat hun individuele opleiding voldoet aan de huidige eisen van een vier jaar durende
kinesiologieopleiding conform Hbo-niveau die door SNRO geaccrediteerd is en over 500 lesuren
kinesiologie beschikt. De accreditatie geldt tot herfst 2018. Dan zal het traject afgerond zijn. Dan
wordt het overgangsregister vervangen door het ARCOS Kwaliteitsregister voor Kinesiologie. Slechts
wie aan deze eisen voldoet kan zich inschrijven.
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