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3. Opleidingseisen

Voor VGZ is een aantal specifieke eisen ten aanzien van het opleidings
curriculum van belang. Het betreft de specifieke basiseisen gericht op  
patiëntveiligheid, zodat er voldoende waarborgen zijn voor het leveren van  
veilige zorg.

Deze specifieke basiseisen zijn: 
• voldoende medische basiskennis en/of psychosociale basiskennis
• kennis van specifieke handelingen in de opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar
• voldoen aan de vereisten voor deugdelijke en zelfstandige praktijkvoering
• bewustzijn van de grenzen aan de eigen deskundigheid (is het “pluis” of “niet pluis”)

Medische of psychosociale basiskennis

Medische basiskennis (hierna: MBK) of psychosociale basiskennis (hierna: PsBK) dient voldoen-
de aanwezig te zijn om zo de veiligheid van de zorg zoveel als mogelijk te borgen. In principe is 
PsBK van toepassing voor zorgverleners die specifiek psychosociale zorg aanbieden en MBK voor 
alle overige vormen van alternatieve zorg. De beroeps- of de koepelorganisatie beslist echter aan 
welke van deze twee eisen (MBK óf PsBK) hun leden moeten voldoen of wellicht aan beide eisen. 
De beroepsrichting/stroming is hiervoor bepalend alsook of het zwaartepunt van de aangeboden 
behandeling in de medische (somatische) of in de psychosociale sfeer ligt.

Voldoende MBK of PsBK kan worden aangetoond op verschillende manieren:
• U hebt een diploma van een door de NVAO erkende HBO-Bachelor opleiding met MBK of PsBK 

(in de (para)medische of psychosociale zorg)
• U hebt een diploma van een opleiding medische en/of psychosociale basiskennis op  

HBO-niveau die als zodanig is geaccrediteerd door CPION of SNRO
• U hebt een diploma van het centraal examen PLATO-eindermen– afgenomen door het CECZ
• U hebt een BIG-registratie in combinatie met een HBO-diploma zoals genoemd op de volgende 

pagina van vóór 1989

Een uiteenzetting hiervan leest u hierna. 
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HBO-opleiding
U hebt een diploma van een door de NVAO erkende HBO-Bachelor opleiding met MBK of PsBK (in 
de (para)medische of psychosociale zorg). Het betreft de volgende door de NVAO2 geaccrediteer-
de opleidingen:

MKB PsBK

Bewegingsagogie/Psychomotorische therapie Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie

Ergotherapie Counseling

Fysiotherapie Creatieve therapie

Huidtherapie Cultureel maatschappelijke vorming (CMV)

Logopedie Danstherapie

Manuele therapie Humanistiek

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische 
Technieken (MBRT) Kunstzinnige therapie

Oefentherapie (Cesar en Mensendieck) Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD)

Palliatieve Zorg Muziektherapie

Verloskunde Pastoraal werk

Verpleegkunde Pedagogiek3

Verpleegkunde in de maatschappelijke  
gezondheidszorg Psychologie

Voeding en diëtetiek Sociaal pedagogische hulpverlening

Complementary Alternative Medicine  
(CAM; Saxion Next) Verpleegkunde

Overig

Naast deze HBO-opleidingen volstaat een  
artsendiploma

Ook opleidingen die leiden tot het ECPcertificaat 
voldoen

Voor de Opleiding van Kader in de Gezondheidszorg en de Opleiding Sport, Gezondheid & Manage-
ment geldt dat deze opleidingen voldoen voor MBK voor studenten die vóór 2017 een diploma van 
deze opleiding ontvangen

2  Diploma’s van HBO-opleidingen vanaf de introductie van de visitatie van de HBO-raad (1989, gelijktijdig met de Wet 
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) voldoen ook. Dit is alleen van toepassing op overheids-
gefinancierde HBOopleidingen. Particuliere hogescholen worden pas sinds de introductie van de NVAO gecontro-
leerd. Diploma’s ouder dan 1989 voldoen alleen onder bepaalde voorwaarden. Uw koepelorganisatie kan u hierover 
meer vertellen.

3  De opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweedegraad in Pedagogiek, met de differentiatie sociale peda-
gogiek/andragogiek is hieraan door NVAO gelijkgesteld.
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CPION/SNRO-geaccrediteerde opleiding o.b.v. PLATO-eindtermen
U hebt een diploma van een opleiding medische en/of psychosociale basiskennis op HBO-niveau 
die als zodanig is geaccrediteerd door CPION of SNRO.

Deze opleiding of module dient minimaal te voldoen aan de eindtermen van PLATO. Het hoeft hier-
bij niet per se te gaan om een 4-jarige opleiding. De opleiding moet positief zijn beoordeeld door 
CPION of SNRO op basis van deze PLATO-eindtermen. De eindtermen die PLATO heeft opgesteld 
ter beoordeling van MBK en PsBK zijn, evenals de rationale, te raadplegen via www.cooperatievgz.
nl/zorgaanbieders en via de erkende koepelorganisaties.

Accreditatie geschiedt op aanvraag van de opleiding of het opleidingsinstituut rechtstreeks bij CPI-
ON of SNRO. Niet (meer) bestaande opleidingen kunnen niet worden geaccrediteerd.

Centraal examen o.b.v. PLATO-eindtermen
U hebt een diploma van het centraal examen PLATO-eindtermen– afgenomen door het CECZ. 
Indien deelcertificaten worden behaald dan kunnen deze dienen als vrijstelling voor een opleiding 
MBK of PSBK. Een onafhankelijke examencommissie toetst. Informatie over het centraal examen 
kunt u vinden op www.cecz.nl.

BIG-registratie
U hebt een BIG-registratie in combinatie met een HBO-diploma zoals vermeld staat in de tabel op 
de vorige pagina van vóór 1989. Het gaat hier om diploma’s van opleidingen toen de term HBO nog 
niet bestond, maar die hiermee wel vergelijkbaar zijn, zoals Verpleegkunde A en B.

Let wel: wij vragen om een geldige (actieve) BIG-registratie. 

Beroepsopleiding

Een beroepsgerichte, aanvullende opleiding in de alternatieve zorg dient een beroepsbeoefenaar 
zodanig op te leiden, dat deze in staat is om als zelfstandig beroepsbeoefenaar binnen de gezond-
heidszorg te functioneren. U dient dan ook te beschikken over een diploma/certificaat van een 
relevante beroepsgerichte, aanvullende opleiding in de alternatieve zorg. De koepelorganisatie 
bepaalt welke opleidingen wel of niet geschikt zijn en laat toetsen of hieraan door haar leden 
wordt voldaan. Deze opleiding is bij voorkeur gevolgd bij een opleidingsinstituut dat geen onder-
deel uitmaakt van de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Bij- en nascholing

Voor zowel de MBK en PsBK als voor de (aanvullende) opleiding in de alternatieve zorg geldt dat 
de kwaliteit van de opleiding geborgd is via jaarlijkse bij- en nascholing en via vastgelegde afspra-
ken over minimale opleidingsduur en visitatie. 
De koepelorganisatie toetst of laat toetsen of hieraan door haar leden wordt voldaan.

http://www.cecz.nl


cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
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