BvK Beroepsvereniging voor Kinesiologie

Toelatingseisen BvK (2016)
Onderwerp: Toegangseisen voor de verschillende kamers van het huis van kinesiologie
Doel: Richtlijnen voor de toelatingscommissie
Doelgroep: Toekomstige leden
Let op – deze eisen zijn niet voor de zittende therapeuten (= de huidige leden). Die zijn al Erkend
kinesioloog® en kunnen via het Nascholingstraject (BvK) het Hbo-niveau en de 240 ECTS aantonen en
in het ARCOS kwaliteitsregister voor kinesiologie worden opgenomen.

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau
conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie

Kinesiologie op Therapeutniveau
Vanaf 500 lesuren + eindexamen

+
Kinesiologie op Practitionerniveau

Kwalificaties CAM-

therapeut

Vanaf 300 + praktijkexamen

MBK
PsBK
Minimaal
100 lesuren

Kinesiologie op Aspirantniveau
Vanaf 200 lesuren

Studentlid

Conform Hbo-niveau
Op basis van alle discussies binnen het CAM-veld Nederland bevat een opleiding de volgende
gebieden:
1. MBK/PsBK volgens Plato eindtermen;
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2. Hbo-niveau kwalificaties (De 10 Hbo-kwalificaties (zie uitgebreid stuk), NLQF niveau 61 =
Nederlandse Kwaliteitskader (zie uitgebreid stuk) van het reguliere onderwijs of CPION of SNRO
geaccrediteerde);
3. CAM-kwalificaties (zijn therapeutische houding, reflectie, communicatie, therapeutische
gespreksleiding, verslaglegging, evaluatie van behandelingen en cliënttevredenheidsonderzoek,
intercollegiale uitwisseling, praktijkvoering – wet en regelgeving, administratie, PR enz.);
4. De kinesiologische kwalificaties zijn het kinesiologische training in lesuren volgens de
internationale afspraken met faculties en de BvK;
5. Examen.

De kinesiologische kwalificaties
De kinesiologische kwalificaties bestaan uit een profieldeel en een keuzedeel.
1. Het kinesiologiespecifieke profieldeel’ bevat de algemeen kinesiologische kwalificaties waaraan
iedere kinesioloog moet voldoen ongeacht welk kinesiologisch systeem hij toepast. Deze
competenties zijn beschreven zijn in het Beroepscompetentieprofiel.
2. ‘Het keuzedeel’ bevat de eindkwalificaties van de verschillende kinesiologische systemen (zie
Aanvullende beroepscompetenties) waaruit een opleidingsinstituut zijn kinesiologieopleiding
kan opbouwen.
De kinesiologische opleiding bevat Klassieke kinesiologie, Erkende kinesiologie en/of Afgeleide
kinesiologie. Op dit moment hanteert de BvK vier2 verschillende categorieën van kinesiologische
systemen en cursussen. De 500 lesuren kinesiologie3 moet 65% klassieke en erkende kinesiologie
bevatten (zie tabel). Met deze regeling waarborgt de BvK een veelvoud aan kennis van
kinesiologische systemen.
Lesuren zijn aanwezigheidsuren bij cursussen die behoren tot de cursussen van de MIK en de
Afgeleide kinesiologie. De modulen zijn met eindtermen (leerdoelen) en lesuren in het aanvullende
beroepscompetentieprofiel beschreven:
200 lesuren zijn ca. 7 ECTS (ca. 28 dagen)
300 lesuren zijn ca. 11 ECTS (ca. 42 dagen)
500 lesuren zijn ca. 18 ECTS (ca. 70 dagen)
Wat er bij deze manier van tellen (500 lesuren = ca. 18 ECTS) nog bovenop komt zijn de
studiebelastingsuren die bestaan uit zelfstudie, oefenen, verslagen, stage lopen, intervisie en
supervisie, verslagen schrijven en bespreken of examen doen. Dus lesuren plus deze studiebelasting
vormen samen de totale studielast van een hele opleiding die 120, 180 of 240 ECTS kan bedragen
(zie gelaagd register van NIBIG). De BvK eist geen 240 ECTS om lid te kunnen worden.
Eist de BvK meer dan de wet?

1

Vgl. www.nlqf.nl

2

De vierde is de Aanverwante kinesiologie, gebruikt de spiertest maar niet de drie kinesiologische processtappen.
3 Het is het doel van de BvK dat 2028 alle kinesiologische opleidingen over 500 lesuren kinesiologie beschikken.
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Volgens de overheid bevat een fulltime opleiding 60 ECTS per jaar. In het reguliere onderwijs is er
ook een verhouding tussen vakinhoud en overige vaardigheden. Alleen al voor het basisjaar wordt
door de overheid minimaal 12 uur per week aanwezigheid in lessen geëist op vakinhoud. Vertalen
we dit door dan komen we uit op 480 uur (40 x 12 uur) voor het eerste studiejaar.

De methode KINESIOLOGIE

35%

Andere kinesiologische systemen

ESPAVO

Zicht op Woord- en Leefblind

Afgeleide kinesiologie
Advanced Kinesiology

In Balance-ing

Neuro-Energetische Kinesiologie

65%

SIPS

Erkende kinesiologie

LEAP

Edu-K

Applied Physiology

Wellness

3-in-1 concepts

Klassieke kinesiologie

Aanvullende beroepscompetenties keuzedeel
Beroepscompetentieprofiel De algemeen kinesiologische competenties:

Basis: Touch For Health (is gebaseerd op de Applied kinesiologie)
De kinesiologie gerelateerde opleiding staat los van vergoeding en eisen van de
zorgverzekeraars. Kinesiologie kan toegepast worden op gezondheid of op ontwikkeling.
1. Is een kinesioloog bezig met gezondheid en herstel dan zal zijn opleiding ook medisch-sociaal
georiënteerd zijn (CAM-therapeut). In dat geval werkt hij samen met zorgverzekeraars en
voldoet aan diens eisen4.
2. Is een kinesioloog bezig met persoonlijke ontwikkeling, zelfontplooiing, coaching5, enz. hoeft hij
niet aan de eisen van de zorgverzekeraars te voldoen6.

4

CE kinesiologen zijn Erkend kinesiologen® conform Hbo-niveau die door de Zorgverzekeraars vergoed worden. Ze

voldoen aan de eisen van het CAM-veld (zie stuk: Aan welke eisen moet een kinesioloog in 2017 voldoen.).
5
Ook coaching valt onder het Wkkgz. Zodra een kinesioloog met problemen werkt valt hij onder de Wkkgz!
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Een Erkend kinesioloog® kan aan alle eisen van de zorgverzekeraar voldoen, maar hoeft het niet. De
eisen worden in het CAM-veld (beroepsorganisaties, koepels en zorgverzekeraars) vast gesteld.
Voldoet hij aan deze eisen wordt dit binnen de BvK door het woord ‘CAM-therapeutisch’ Erkend
kinesioloog® zichtbaar gemaakt.7
De BvK is het huis voor kinesiologie waar iedereen zijn plek zal kunnen vinden. Naast de eisen van
het CAM-veld is de zwaarte van het methode-gerelateerde deel van de kinesiologieopleiding
bepalend voor de kamer, waar een kinesioloog terecht komt. Ieder kamer is gebonden aan een
opleidingsniveau met bijhorende bij- en nascholingseisen.8

BvK
CAM-therapeutisch Erkend
kinesioloog®

Erkend kinesioloog®
(E kinesioloog10)

9

(CE kinesioloog )

Mentorniveau11
Meesterniveau12
Vanaf 1000 lesuren kinesiologie
Expertniveau
Vanaf 850 lesuren kinesiologie
Therapeutniveau
500 tot 849 lesuren
kinesiologie
Practitionerniveau
300 tot 499 lesuren
kinesiologie
Aspirantniveau
200 tot 299 lesuren
kinesiologie

Instructeur

Welkom bij de
Beroepsvereniging
voor
Kinesiologie

Mentorniveau
Meesterniveau
Vanaf 1000 lesuren kinesiologie
Expertniveau
Vanaf 850 lesuren kinesiologie
Therapeutniveau
500 tot 849 lesuren kinesiologie
Practitionerniveau
300 tot 499 lesuren kinesiologie
Aspirantniveau
200 tot 299 lesuren kinesiologie

6

E kinesiologen zijn alle huidige Erkend kinesiologen®, onafhankelijk of ze een erkende HBO-status hebben of door de
zorgverzekeraars vergoed worden (zie stuk: Aan welke eisen moet een kinesioloog in 2017 voldoen.).
7 NIBIG hanteert een CAM-therapeuten-register, waarin alle kinesiologen ingeschreven kunnen worden. Pas vanaf het
niveau 4 moet de kinesioloog aan de eisen van het CAM-veld voldoen en wordt vergoed. Zo kunnen kinesiologen, die niet
meer aan de eisen van de zorgverzekeraars willen voldoen, maar wel met gezondheid en herstel bezig zijn, toch nog aan de
wettelijke kader van Wkkgz voldoen.
8 Zie documenten BvK Kinesioloog conform Hbo-niveau en permanente educatie (website – ledengedeelte).
9 Zie document: Aan welke eisen moet een kinesioloog in 2017 voldoen.
10 Zie document: Aan welke eisen moet een kinesioloog in 2017 voldoen.
11 Mentorniveau en instructeursniveau heeft een bijzonder status en moet nog uitgewerkt worden.
12 Het meesterniveau is nog niet uitgewerkt.
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Studentleden

Studentleden

Afgestudeerden van opleidingen kunnen op het niveau van hun afstuderen beëdigd lid van de BvK
worden. Tijdens hun lidmaatschap kunnen ze hun niveau verhogen en zo de kamer in het huis van
kinesiologie wisselen.
Hun instapniveau is afhankelijk van het opleidingsinstituut (aspirantniveau, practitionerniveau of
therapeutniveau). Afhankelijk van hun opleiding worden deze leden dan ook Topki-kinesioloog, NSKkinesioloog of Welkin-kinesioloog, of Espavo-kinesioloog of Multidimensionale kinesioloog
genoemd. Dit heeft het voordeel dat er met betrekking tot de Wkkgz een rechtstreekse koppeling
tussen de kwaliteitsstandaard en de opleiding kan worden gemaakt. Vanaf het therapeutniveau valt
de individuele benaming van opleidingswegen weg. Dan is het een Erkend kinesioloog® of een CAMtherapeutisch Erkend kinesioloog®.
In het ARCOS Kwaliteitsregister voor Kinesiologie (BvK), dat op dit moment het overgangsregister
is, worden de verschillende niveaus vermeld met ieder een eigen logo. De logo’s komen ook op het
certificaat van ARCOS te staan (zie document voor de ontwikkeling van namen en logo’s).13

De BvK gaat geen accreditatie meer doen!
Accreditatie van opleidingen is heel complex geworden. Dat is de reden dat zorgverzekeraars het
niet wenselijk vinden dat beroepsorganisaties zelf accrediteren. De accreditaties worden nu door
externe accreditatieinstellingen gedaan en de BvK vermeldt slechts nog welke accreditatie een
opleidingsinstituut heeft gekregen.
De BvK hanteert op dit moment de volgende accreditaties van kinesiologen:
- Kinesiologie opleidingen conform Hbo-niveau geaccrediteerd door CPION of SNRO;
- Kinesiologie opleidingen conform Hbo -niveau geaccrediteerd door FONG14;
- Kinesiologie opleidingen conform Hbo -niveau geaccrediteerd door KTNO;
- Kinesiologie opleidingen + nascholingstraject BvK conform Hbo -niveau geaccrediteerd door
SNRO;
- Kinesiologie opleidingen die niet geaccrediteerd zijn.

13
14

Op dit moment hanteert de BvK deze logo’s tot er een definitieve versie is ontwikkeld.
FONG accrediteert sinds 2014 niet meer!

© Toegangseisen BvK 2016

Pagina 5

