
Aan welke eisen moet een kinesioloog in 2017 voldoen? 
 

De BvK heeft twee soorten van kinesiologen:   

E kinesiologen:  zijn alle huidige Erkend kinesiologen®, onafhankelijk of ze een erkende HBO-status 

hebben of door de zorgverzekeraars vergoed worden. 

CE kinesiologen:  voldoen aan de eisen van het CAM1-veld. CE kinesiologen zijn Erkend kinesiologen® 

conform HBO-niveau2 en worden door de zorgverzekeraars vergoed.  
 
 

Minimale eisen voor 2017 
E kinesiologen CE kinesiologen 

Basisopleiding: 
Kinesiologieopleiding op het niveau van Erkend 
kinesioloog®. 

Kinesiologieopleiding op het niveau van Erkend 
kinesioloog®, MBK/PsBK conform Plato eindtermen.  

Jaarlijkse nascholing: 
20 uur

3
 bijscholing kinesiologie (vanaf 500 lesuren 

kinesiologie kan 50% ingevuld worden door 
aanvullende vakken, vanaf 850 lesuren 100%). Via 
het opleidingsformulier wordt vastgesteld wat de 
inhoud van de 20 lesuren zal zijn; 

20 uur bijscholing kinesiologie (vanaf 500 lesuren 
kinesiologie kan 50% ingevuld worden door aanvullende 
vakken, vanaf 850 lesuren 100%). Via het 
opleidingsformulier wordt vastgesteld wat de inhoud van 
de 20 lesuren zal zijn; 

3 intervisies. 3 intervisies; 

 Iedere jaar 2 dagdelen bij- en nascholing MBK/PsBK 
volgens de Plato eindtermen: 

Wettelijke kader / Wkkgz: 
Klachtenprocedure ; Klachtenprocedure; 

De kwaliteitsstandaard aan cliënten bekent maken; De kwaliteitsstandaard aan cliënten bekent maken; 

Klachtenfunctionaris; Klachtenfunctionaris ; 

Aangesloten bij een geschillencommissie;  Aangesloten bij een geschillencommissie;  

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; Beroepsaansprakelijkheidsverzekering; 

Ingeschreven zijn bij NIBIG (vroeger SRBAG)4. Ingeschreven zijn bij RBCZ en NIBIG (vroeger SRBAG)5. 

Opleidingsformulier 
Is nodig om vast te stellen of je voor de jaarlijkse 
nascholing in aanmerking komt voor de vrije keuze 
van de 20 lesuren of dat je kinesiologie uren moet 
volgen. 

Is nodig om vast te stellen of je voor de jaarlijkse 
nascholing in aanmerking komt voor de vrije keuze van de 
20 lesuren of dat je kinesiologie uren moet volgen. 

 Kwaliteitscontrole BvK voor allen die vergoed worden. 

Kwaliteitscontrole BvK voor alle die vergoed worden 

 Visitatie volgens NIBIG (ben je lid van RBCZ dan is het 
volgens RBCZ); 

 VOG ( = verklaring omtrent het gedrag). 

BTW-vrijstelling 

 Is 2017 gekoppeld aan MBK/PsBK conform Plato 
eindtermen. 

Nascholingstraject (BvK)6
 kinesiologie conform HBO-niveau / leerwegonafhankelijk /SNRO geaccrediteerd 

Kan vrijwillig (zonder MBK/PsBK volgens Plato 
eindtermen) worden gevolgd. 

De BvK heeft alle stukken klaar. Een definitieve uitspraak 
van de zorgverzekeraars verwachten we in 2017. Deze 
uitspraak willen we afwachten om daarna de laatste 
puntjes op de i te zetten. 

 

                                                           
1 CAM- complementaire alternatieve therapie, CAM-veld = beroepsorganisaties, CAM-werkgroepen, koepels, VEKTIS, 
accreditatieinstellingen, zorgverzekeraars; 
2
 Kandidaatleden hebben een uitzonderingspositie. Ben je een kandidaatlid dan nemen we persoonlijk contact met je op. 

3
 2016 kon de huidige Erkend kinesioloog, die niet door zorgverzekeraar vergoed wil worden, tussen het oude systeem van 

punten of nieuwe systeem van 20 lesuren kiezen. Vanaf 2017 wordt de nascholing in lesuren berekend. 
4
 meer informatie hierover volgt op de ALV; 

5
 Wat de beste mogelijkheid voor onze leden is op dit moment nog niet voldoende helder om een keuze te kunnen maken.  

6
 met de zelfpresentatiemap; 


