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Kernvraag

Kernvraag: Wat ziet het CGO als haar taak en 
welke stappen wil zij nemen om een 
duurzame samenwerking tussen de 

beroepsverenigingen, koepels en 
zorgverzekeraars te realiseren?
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Wat is het CGO?

Het CGO 
Staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs volgens de 
eindtermen van de medische en psychosociale basiskennis, 
gewaarborgd door onafhankelijke toetsing voorafgaand aan 
lidmaatschap
Doet belangenbehartiging voor geaccrediteerde opleiders 
in het CAM-veld
Is volwaardig gesprekspartner van alle partijen die 
medeverantwoordelijk zijn voor het beleid en de kwaliteit 
van het hoger onderwijs van de opleidingen MBK/PsBK in 
de CAM-sector
Streeft naar samenwerking zowel onderling als met 
overkoepelende partijen om elkaar te versterken

Doelstellingen 

Promoten en ondersteunen standaard 
rondom MBK / PsBK

Ondersteuning implementatie MBK en PsBK 
Permanente educatie (PE)

Eerst MPsBK volledig implementeren zodat 
het veld klaar wordt gemaakt voor een 
professionele inrichting met continu 
kwaliteitsverbetering en daarmee betere 
garanties voor patiëntveiligheid



14-2-2017

3

37 Opleiders

• Academie Hypnos Academie 
voor Chinese Geneeswijze 

• Qing-Bai Academie voor 
massage en beweging 

• Beroepsopleiding Iokai
Shiatsu

• BivT
• Bodymind Opleidingen 
• Bureau de Roos 
• CMC Tasly Group B.V. 

(Shenzhou Open University of 
TCM) 

• Con Amore
• CSMBK (Culturele Stichting 

Massage en 
Bewegingskunsten) 

• EISRA (European Institute of 
Scientific Research on
Ayurveda

• Energieschool.nl
• Hogeschool NTI 
• Hogeschool voor 

Natuurgeneeswijzen Arnhem 
• Holos 
• Instituut CAM 
• Instituut voor Eclectische 

Energetische 
Natuurgeneeskunde 

• Massageopleiding Esoterra
• Natuurgeneeskundig Centrum 
• Nederlandse Academie voor 

psychotherapie 
• Nederlandse school voor 

Kinesiologie (NSK) 
• New Energy Movers
• NOGG Opleidingsinstituut 

• RTN / Stichting O.P.V. 
• Ortho Linea
• OVW.Training (VOF Olgers) 
• Prevenzis
• Psychodidact
• SAIGA 
• School voor homeopathie 
• School voor voetreflexologie
• Sonnevelt Opleidingen 
• Tasso instituut 
• Terreel
• Total Health Opleidingen B.V. 
• Traditional Chinese Medicine

Academie Nederland (TCMA) 
• Vita Opleidingen B.V.

Organisatie in het CAM-veld pre-MPsBK

Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar

Koepel 
vereniging

Beroepsorganisatie

Koepel 
vereniging

Opleider / Bij-
nascholing

Accreditatie 
organisatie

Beroepsorganisatie
Opleider / Bij-

nascholing
Beroepsorganis

atie

Beroepsorganisatie
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Problemen (toen?)

Onduidelijke rolverdelingen

Onduidelijke registraties

Weinig gedragen richtlijnen

Weinig kwaliteitsverbeteringen tussen 
organisaties

Beroepsverenigingen die zelf cursussen 
accrediteren

Geen eenduidigheid bij zorgverzekeraars

Geen centrale plek voor eindtermen

Benodigdheden voor kwaliteitsverbetering

Standaarden

Erkenning door het (gehele) veld

Samenwerking

Duidelijke rolverdeling /definities

Continue dialoog en kwaliteitsverbetering
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Hervorming CAM-Sector

PLATO 
MBK/PsBK

Opleiding en PE

CAM-Therapeut

Opleiding en PE

Domeinspecifiek

Opleiding en PE

Kansen MPsBK

Door de invoering van MPsBK is er druk om te 
veranderen

Er zijn al eindtermen (PLATO), dus dat is minder een 
discussiepunt

MPsBK heeft voorbeeldfunctie, iedereen kijkt er naar. 

Kwaliteitscyclus en sectorbrede invoering van 
accreditatie is mogelijk

Met het CGO erbij, de mogelijkheid om te zien of de 
daadwerkelijke implementatie gerealiseerd kan worden

Tip: Neem alles mee: Structuur voor zowel Opleiden als 
Bij- nascholing
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Kernvraag

Kernvraag: Wat ziet het CGO als haar taak en 
welke stappen wil zij nemen om een 
duurzame samenwerking tussen de 

beroepsverenigingen, koepels en 
zorgverzekeraars realiseren?

Stappen CGO

Helpen neerzetten en onderhouden standaard MBK 
PsBK (Competenties/Eindtermen)

Meewerken in de dialoog tussen 
beroepsverenigingen/opleiders/accreditatie 
instanties/zorgverzekeraars/overheid

Helpen opzetten kwaliteitscyclus MBK/PsBK

Verbeteren kan alleen als er een duidelijke structuur 
komt waarbinnen samenwerking mogelijk is!
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Organisatie toekomst CAM-veld

Opleider

Accreditatie 
organisatie

Beroepsorganisatie

CGO

Comp. Profiel Eindtermen

Paritaire Commissie

Koepel 
verenigingen

ZV’s
Beroeps-

vertegenwoordigers

CGO

Denkt mee en adviseert vanuit de 
beroepsopleiders zelf


