Beste leden van de BvK,

oktober 2018

De nascholingscommissie wil jullie graag de meest recente informatie geven over de
permanente educatie/ nascholing.
De commissie kan in jullie ARCOS register zien of jullie intervisies/ MBK nascholing en
nascholing hebben gevolgd. Dus houdt dit allen up to date.
1. Hoe is de controle op nascholing op dit moment geregeld?
Op dit moment geldt bij de leden van de BvK een vereiste controle van 1x per 3 jaar. Het
gaat nu om de periode van 2017 t/m 2019. Dus eind 2019 wordt bekeken of jullie
voldoende nascholing hebben gevolgd in bovengenoemde periode.
2. Wat zijn de consequenties als de nascholing niet op orde is?
Is de nascholing niet op orde, dan wordt de jaarzegel niet uitgereikt en wordt betreffend
lid van de lijst voor de zorgverzekeraars gehaald. Het automatische gevolg is dat de leden
tot en met 2019 wel allemaal de BvK-zegel krijgen als de contributie betaald is.
3. Hoe luidt de regelgeving voor intervisie, de Medische Basiskennis en de
Psychosociale Medische Kennis?
Voor de intervisies en de nascholing MBK geldt echter een andere regelgeving. Hiervoor
geldt op dit moment de verplichting dat ieder lid ieder jaar het volgende volgt:
 3 intervisies van minimaal 2 uur. Vanaf 2019 zijn 2 intervisies vereist van 3 uur.
 De zorgverzekeraars eisen 6 uur ( twee dagdelen) nascholing MBK per jaar. De nascholing
moet een onderwerp uit de Plato- eindtermen voor MBK bevatten. Heeft een
beroepsvereniging ook de PsBK verplicht gesteld dat zijn het vier dagdelen. De BvK heeft
de PsBK niet verplicht gesteld. Heb je de PsBK gevolgd en wil je deze up to date houden,
dan zul je vanaf 2019 ook nog jaarlijks twee dagdelen PsBK moeten volgen.
Omdat bij de MBK ook een aantal procent uit PsBK bestaat, kan een PsBK nascholing ook
voor MBK gelden als het onderwerp in de Plato - eindtermen voorkomt.
De nascholingscommissie van de BvK zal bovengenoemde echter alleen eind 2019
controleren. Het automatische gevolg is dat de leden tot en met 2019 allemaal op de lijst
voor de zorgverzekeraars blijven staan, mits de contributie betaald is.
Daarom wil de commissie extra benadrukken dat elk lid ieder jaar zelf verantwoordelijk is
om bovengenoemde op orde te hebben. Is dit niet het geval en een zorgverzekeraar
controleert steekproefsgewijs zelf een lid, dan is dat lid zelf verantwoordelijk voor de
mogelijke gevolgen wanneer hij niet aan deze verplichtingen voldoet.
 BIG-geregistreerde therapeuten moeten voor hun kinesiologie-registratie bij de
zorgverzekeraar verplicht de jaarlijkse MBK voor het CAM-veld volgen. Een nascholing
vanuit de reguliere gezondheidszorg wordt niet erkend, omdat voor CAM-therapeuten
andere eisen en kaders gelden dan voor het reguliere veld. De BvK heeft daarin tot op
heden geen onderscheid gemaakt. Dus MBK- nascholing uit het reguliere veld die tot en
met 2018 is gevolgd, zullen we blijven erkennen. Echter vanaf 2019 zal de BvK de
strengere eisen van de RBCZ hanteren.
4. Hoe zien de verplichte nascholingsuren kinesiologie eruit?
Op dit moment hanteert de BvK een minimale eis van 20 uur vakgerelateerde (kinesiologie
en/of andere therapierelevante onderwerpen) nascholing per jaar en twee dagdelen MBK
(6 uur). Er zullen vanaf volgend jaar (2019) nog 4 extra vakgerelateerde uren bij komen.
Daarover is door de RBCZ een bericht gestuurd. Het bestuur heeft besloten dat voor deze
extra uren ook het bezoeken van de ALV, bestuurs- en commissiewerk erkend worden, met
een maximum van 4 uur.

5. Welke vakinhoudelijke kennisverruiming geldt voor kinesiologen die meer dan 850
behaalde kinesiologie-uren hebben?
Boven de 850 lesuren kinesiologie: vrije vakinhoudelijke nascholingsuren.
6. Welke vakinhoudelijke kennisverruiming geldt voor kinesiologen die meer dan 500
behaalde kinesiologie-uren hebben?
Boven de 500 lesuren Kinesiologie: 50% kinesiologische (klassieke/ erkende/ afgeleide)
nascholingsuren en 50 % vrije vakinhoudelijke keuze.
7. Welke vakinhoudelijke kennisverruiming geldt voor kinesiologen die onder de 500
lesuren zitten?
Onder de 500 lesuren klassieke, erkende en afgeleide kinesiologie: 100% kinesiologische
(klassieke/erkende/afgeleide kinesiologie) nascholingsuren.
a. Nieuwe leden hebben van de toelatingscommissie een gericht advies gekregen welke
kinesiologie-uren ze nog missen om tot de 500 lesuren te komen om als Erkend kinesioloog
beëdigd te kunnen worden.
b. Alle zittende kinesiologen (lidmaatschap voor 2016) kunnen de 100 % kinesiologievakken
vrij invullen.

