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ALGEMENE INFORMATIE SCHOLING
Algemene richtlijnen
Nascholing is scholing bedoeld om de stof van de beroepsopleiding op te halen of te
verdiepen. Bijscholing is een verbreding van je vak. Voor de richtlijnen of het indienen van
studiepunten maken we geen verschil tussen bij- en nascholing.
- Studiepunten en ECTS
Bij- en nascholing volgen is een voorwaarde voor het lidmaatschap. Eén dagdeel duurt
minimaal 3 contacturen. ECTS (European Credit Transfer System) is een systeem voor het
vergelijken van studiepunten in Europa. Een beroepsopleiding en medische/psychosociale
basiskennis omvatten een aantal ECTS(-punten). Eén ECTS bestaat uit 28
studiebelastingsuren (SBU). Hieronder vallen o.a. docentcontacturen, zelfstudie, stages en
scripties. Een scholing van minimaal 15 ECTS (mits in jouw werkvorm), kun je mee laten
tellen met het totale aantal ECTS van je beroepsopleidingen. Deze kunnen natuurlijk ook
meetellen voor studiepunten. De opleidingen en scholingen moeten wel aan de accreditatieeisen voldoen zoals genoemd in de bij- en nascholings- en lidmaatschapsvoorwaarden.

Aantal studiepunten
In totaal heb je 10 studiepunten per jaar nodig. De minimale eisen bij- en nascholing bij
RBCZ zijn 2 dagdelen per jaar voor de bijscholing van psbk of mbk, afhankelijk van de
therapievorm. Deze omvang is conform de eisen van de zorgverzekeraars. Voor
therapievormen waarvoor zowel een diploma mbk als psbk nodig is geldt dat voor elk
diploma 2 dagdelen per jaar moet worden bijgeschoold. In dat geval geldt er een minimum
van 12 studiepunten per jaar.
Naast de MBK/PsBK geldt 24 uur (8 dagdelen van 3 uur) voor overige
bijscholingsactiviteiten, waarvan nog minimaal 3 dagdelen erkende vakgerichte scholing. De
rest van de studiepunten zijn in te vullen met vrije studiepunten en meer mbk/psbk en meer
vakgerichte scholing.

Accreditatie
De vakinhoudelijke scholing moet geaccrediteerd zijn door SNRO, CPION, KTNO (erkend
door VBAG), SKB. Als een scholing bestaat uit 1 dagdeel vakinhoudelijk en 1 dagdeel
mbk/psbk dan mag deze voor beide meetellen (je moet deze dan twee keer indienen bij de
opgave studiepunten voor 1 punt vakgericht en 1 punt mbk/psbk. De scholing dient op hboniveau te zijn. Heb je medische- en of psychosociale basiskennis gevolgd maar is deze niet
geaccrediteerd? Gebruik dan dit formulier MBK/PsBK om je studiepunten in te dienen.
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- Consequenties van niet-voldoen aan bij- en nascholing
Als je niet voldoet aan de bijscholingseisen vervalt je praktiserend lidmaatschap en wordt je
naam niet meer doorgegeven aan de koepelorganisatie.
- Meenemen studiepunten
Het is niet mogelijk om studiepunten mee te nemen naar een volgend jaar. Het meenemen
van studiepunten vanuit 2019 naar 2020 is nog wel mogelijk. Voor medische en/of
psychosociale basiskennis is dit één studiepunt. Voor vakinhoudelijke scholing zijn dit 3
studiepunten, mits deze niet eerder zijn doorgeschoven.
- Registratie van studiepunten
Het heeft de voorkeur dat je de registratie direct nadat je de bijscholing hebt gevolgd, invoert
op het besloten ledengedeelte van de website. Uiterlijk vóór 1 februari van het jaar volgend
op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, moet de lijst compleet zijn.
- Leeftijd 65+
In het verleden kregen leden vanaf 65 jaar gedeeltelijk vrijstelling voor vakgerichte punten.
Vanaf 2019 geldt deze vrijstelling niet meer. Bij- en nascholing zijn tenslotte altijd belangrijk
zolang als je een praktijk voert, dat heeft niets te maken met leeftijd. Daar komt bij dat het
tegenwoordig gemakkelijker is dan vroeger om in je vak bij te blijven: er zijn immers
beduidend meer keuzemogelijkheden om aan de vereiste studiepunten te komen. Daarnaast
is het zo dat RBCZ geen vermindering van bij- en nascholingseisen kent op basis van
leeftijd. Zolang je HBO-registertherapeut bent en je in aanmerking komt voor vergoeding
door zorgverzekeraars, moet je voldoen aan de scholingsverplichtingen van je
beroepsorganisatie.
- Uitzonderingen en uitstel
Het is verplicht om 10 studiepunten bij- en nascholing per jaar te behalen. Bij zeer hoge
uitzondering is het mogelijk om hier van af te wijken in een aantal ernstige situaties. Een
overzicht van dergelijke redenen zie je hieronder. In dat geval vraag je vooraf of op het
moment dat het zich voordoet, uitstel via het secretariaat aan de scholingscommissie. Het is
nodig om in het dossier een plan van aanpak te noteren. We stellen dit plan samen op. Een
reden voor uitstel van studiepunten kan zijn: – langdurige ziekte of mantelzorg – overlijden
van partner of familie in de 1e of 2e graad. – in een uitkering raken – emigratie –
echtscheiding – loopbaanonderbreking.
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