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Motto: “Beschouw tevredenheid als de grootste rijkdom” George Shelley 
 
AAN DE DIRECTIES VAN SNRO OPLEIDINGSINSTITUTEN en andere betrokkenen 
 
 

LAATSTE NIEUWS over ACCREDITATIE MPsBK ! 
 

 
  
De SNRO is 2e accreditatie- instelling geworden voor MBK en PsBK ! 
 
De SNRO heeft vandaag van de verzekeraars te horen gekregen dat de gezamenlijke verzekeraars een positief 
antwoord gegeven hebben op het verzoek van de SNRO om als tweede accreditatie instelling voor MBK en PsBK 
te worden aangewezen. 
 
De verzekeraars hebben vandaag laten weten, dit aan de SNRO te hebben toegekend. Er gelden rand-
voorwaarden voor de accreditatie. Deze  worden ons zo snel mogelijk na 8 april (na het gezamenlijk  
overleg van de verzekeraars is) toegezonden. 
 
In de ogen van het Bestuur van de SNRO is deze aanwijzing als tweede accreditatie instelling winst voor  
het hele CAM veld. En voor al diegenen in onze sector die staan en gaan voor echte kwaliteit en professionaliteit. 
Het bestuur dankt al diegenen die ons de afgelopen anderhalf jaar actief gesteund hebben. Onafhankelijkheid en 
transparantie in accreditatieland hebben met wederzijds vertrouwen te maken en met steun in het streven naar 
echte kwaliteit. 
 
Zoals altijd in haar accreditaties streeft de SNRO naast onafhankelijkheid en transparantie ook naar degelijkheid 
maar ook naar snelheid in handelen. Het bureau van de SNRO heeft al geanticipeerd op de mogelijke toekenning 
door de verzekeraars en de procedures en werkprocessen al uitgewerkt en de onafhankelijke beoordelaars 
ingeseind. De procedure voor accreditatie, de werkwijze en de prijzen staan al op onze site. Onder voorbehoud 
want het zou kunnen zijn dat deze nog veranderen door de randvoorwaarden die de verzekeraars gaan stellen. 
       Dus wilt u informatie of uw accreditatie in gang zetten, kijk dan op: www.snro-instituut.nl  
                                                                 bij “geaccrediteerd worden?” 
 
De afgelopen tijd hebben instituten naar de SNRO gebeld met vragen rondom het toets- en vrijstellingenbeleid 
voor de MPsBK.  We zullen met de Koepels op korte termijn overleggen over de nadere invulling hiervan.  
Het kan zijn dat de verzekeraars hier ook eisen aan willen stellen. Ons uitgangspunt is dat vrijstellingen aan 
therapeuten en counsellors slechts gegeven kunnen worden voor het volgen van de lessen. Ons standpunt is  
dat hoe dan ook het examen vanaf 2014 gedaan moet worden, ingericht conform de Plato toetsmatrijs en eisen.  
 
Over de voorwaarden van de verzekeraars en de afspraken met de Koepels zullen we u zo spoedig mogelijk 
nader berichten. 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Dhr. Drs. Johan Boogaars 
Voorzitter SNRO 
 
 

 

http://www.snro-instituut.nl/

