Reglement bij- en nascholing SNRC per 1 januari 2017
Algemeen
In het belang van een goede beroepsuitoefening heeft de Stichting
het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) bepaald, dat een
chiropractor na afronding van zijn studie verplicht is zijn
vakbekwaamheid te onderhouden en te actualiseren. Tevens dient de
chiropractor zich te professionaliseren in de beroepsvaardigheden.
Het Reglement op de vakbekwaamheid ziet op het onderhouden of
ontwikkelen van kennis en kunde.
Het Reglement op de vakbekwaamheid is van toepassing op elke
chiropractor zodra hij zijn studie heeft afgerond en staat
ingeschreven als Register Chiropractor.
De chiropractor dient vakbekwaam te zijn. Dit houdt in dat een
chiropractor alleen zaken aanneemt die hij gelet op zijn praktijk
adequaat kan behandelen en waarvoor hij de deskundigheid bezit
dan wel waarvoor hij gebruik maakt van de deskundigheid van een
derde. Bij het uitblijven van gewenst resultaat zal de
chiropractor overgaan tot doorverwijzing.
De chiropractor is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden
en waar nodig verbeteren van zijn vakbekwaamheid.
Verplichtingen onderhoud vakbekwaamheid
De chiropractor is verplicht elk jaar opleidingspunten te behalen.
Tot 2014 waren dit 12 punten per jaar, vanaf 2014 20 punten per
jaar, in 2016 dienden 30 punten behaald te worden en vanaf 2017
dienen er 32 punten per jaar te worden behaald. Dit aantal neemt
naar evenredigheid af indien de Verordening op de vakbekwaamheid
in enig jaar minder dan 11 maanden op hem van toepassing is
geweest.
De chiropractor dient zelf te beoordelen of de activiteit zijn
vakbekwaamheid ten goede komt, aan alle voorwaarden in het
Reglement op de vakbekwaamheid voldoet en daarmee in aanmerking
komt voor puntentoekenning.
Is de chiropractor van mening dat een activiteit zijn
vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag de chiropractor zelf het
aantal opleidingspunten berekenen. De chiropractor dient te kunnen
aantonen, dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Hiervoor dient de chiropractor bewijs (schriftelijk bewijs van
deelname, programma) te kunnen overleggen. Deze documentatie dient
derhalve goed bewaard te worden.
Het academische niveau van onderwijs wordt in zijn algemeenheid
aan de doelgroep getoetst. Hiervoor wordt bezien of de doelgroepen
waarvoor de cursus is opengesteld een academische opleiding hebben
gevolgd en deskundige docenten hieraan hun medewerking verlenen.
Op die manier wordt het academische niveau gegarandeerd geacht.
Controle
Tijdens visitaties en op verzoek vindt er een controle plaats op
het behaalde aantal opleidingspunten. De chiropractor is verplicht

ten allen tijde aantoonbaar zijn professionele kennis en kunde te
onderhouden respectievelijk te ontwikkelen.
Punten toekennen
De chiropractor kan voldoen aan de te behalen punten voor de
vakbekwaamheid, door:
1. het volgen van onderwijs bij een al dan niet door de SNRC
geaccrediteerde opleidingsinstelling;
2. het geven van onderwijs bij een al dan niet door de SNRC
geaccrediteerde opleidingsinstelling;
3. deelname aan de bijeenkomsten georganiseerd door de DCF, CCA;
4. het publiceren van artikelen in voor de chiropractie
relevante boeken, tijdschriften of het publiceren van een
chiropractisch wetenschappelijk proefschrift;
5. het volgen van afstandsonderwijs bij een al dan niet door de
SNRC geaccrediteerde opleidingsinstelling, mits deze met een
toets met voldoende resultaat is afgesloten;
6. aantoonbaar op vergelijkbare wijze de professionele kennis en
kunde te onderhouden, door middel van bewijs van deelname,
lijst met overige deelnemers, programma, informatie over de
onderwerpen danwel een verslag daarvan;
Voor het hierboven bepaalde geldt dat één punt kan worden behaald:
1. met het volgen van onderwijs gedurende één uur(één uur is 60
minuten exclusief pauzes);
2. met het geven van onderwijs gedurende één half uur;
3. per geschreven artikel met ten minste 500 woorden, kan per
500 woorden één punt worden behaald;
Voorts geldt, dat per jaar maximaal 10 punten behaald kunnen
worden door het volgen van afstandsonderwijs.
Overschot opleidingspunten
Er is een overschotregeling op grond waarvan een chiropractor
eerder behaalde punten kan inzetten. In het jaar dat eerder
behaalde punten worden ingezet, moeten minimaal 15 punten worden
behaald. Indien er niet aan het minimum van 15 punten wordt
voldaan, dienen de punten die te kort komen in het jaar er na
extra te worden behaald. Behaalde punten kunnen tot 5 jaar worden
meegenomen.
Tekort opleidingspunten
Het uitgangsprincipe is dat een achterstand in de punten niet is
toegestaan. Door omstandigheden kan het tijdelijk niet mogelijk
zijn aan de vereisten te voldoen. Er dient dan contact opgenomen
te worden met de SNRC om een regeling te treffen.
In andere gevallen kan een achterstand afhankelijk van de situatie
leiden tot een tijdelijke of definitieve schorsing.
Een schorsing is mogelijk bij meer dan 10 punten achterstand en
wanneer er meer dan 1 jaar achter elkaar sprake is van een
achterstand.
Herintreders
Onverminderd hetgeen hiervoor verplicht is gesteld, is de
chiropractor die voor inschrijving meer dan een jaar niet als

chiropractor heeft ingeschreven gestaan, verplicht in het eerste
jaar na zijn inschrijving aanvullend 20 punten te behalen.
Van deze verplichting kan de SNRC op verzoek van de heringetrede
chiropractor geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen voor
zover de chiropractor genoegzaam aantoont dat hij geheel of
gedeeltelijk voldoet aan de eisen van professionele kennis.
Erkende opleidingsinstellingen
Opleidingsinstellingen kunnen een verzoek indienen een opleiding
te accrediteren en een puntenaantal toe te kennen aan de
opleiding. Accreditaties worden uitsluitend verleend op verzoek
van de opleidingsinstelling. Alvorens hier op te beslissen toets
de SNRC of de instelling:
1. daadwerkelijk onderwijs verzorgt dat de praktijkuitoefening
of de praktijkvoering van de chiropractoren ten goede komt;
2. zich heeft verzekerd van de medewerking van deskundige
docenten;
3. het onderwijs door middel van opinieonderzoek onder
deelnemers pleegt te evalueren;
4. de deelnemers een bewijsstuk verstrekt voor daadwerkelijk
gevolgd en voltooid hebben van een opleiding of het succesvol
hebben afgelegd van een daarop betrekking hebbende toets of
examen, aan welke verstrekking telkens per deelnemer een
betrouwbare aanwezigheidsregistratie ten grondslag ligt en
uit welk bewijsstuk het aantal behaalde opleidingspunten
eenvoudig valt af te leiden;
Onverminderd het voorgaande kan de SNRC aan de accreditatie
voorwaarden verbinden.
Deelnamecertificaat
De chiropractor dient te kunnen aantonen dat hij bij een cursus
aanwezig is geweest en/of hij daar kennis heeft opgedaan door
middel van bewijs van deelname door de organisator van de cursus.
Bij het ontbreken van het aantal opleidingspunten op het
certificaat van deelname dient het programma overlegd te worden
waaruit de les en pauze tijden duidelijk blijken. Bij een niet
erkende organisator dienen ook de onderwerpen, waaruit duidelijk
blijkt wat besproken is en de docenten te worden vermeld.
Indien de chiropractor heeft opgetreden als docent bij een
opleiding, dan dient de opleidingsinstelling een certificaat van
docentschap te verstrekken.
De certificaten van deelname en docentschap dienen ten behoeve van
de controle goed bewaard te worden. Van de deelgenomen bijscholing
moeten bewijsstukken worden verstrekt.
Kwaliteitsonderzoeken
Desgevraagd zal een door de SNRC erkende opleidingsinstelling
chiropractoren verzoeken hun medewerking te verlenen aan
kwaliteitsonderzoeken.
Vragen en/of opmerkingen
Voor nadere informatie over een cursus kunt u zich rechtstreeks

wenden tot de opleidingsinstelling die bij de cursusinformatie is
vermeld.
Voor inhoudelijke vragen over het Reglement op de vakbekwaamheid,
accreditatie en opleidingspunten kunt u contact opnemen met onze
secretariaat (tel 0180-414655 of per e-mail
nationaalregister@gmail.com).

