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Van de voorzitter
We leven in een tijd waarin kwaliteit en kwaliteitsborging in menig beroepsveld gevraagd zijn. Dit
geldt in toenemende mate ook voor scholing van beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg.
Cliënten hebben recht op goede zorg die wordt aangeboden door gekwalificeerde
beroepsbeoefenaren en de kwaliteit van de professional wordt mede bepaald door de wijze waarop
zij of hij is opgeleid. Dit besef – zo zien wij als accreditatie- instituut – dringt in toenemende mate
door bij scholingsinstituten en deze richten zich tot de SKB om de kwaliteit van hun opleiding of
scholing te laten beoordelen en certificeren.
Wij hebben binnen de SKB in de afgelopen periode onze certificeringsvereisten herzien in het licht
van veranderde kwaliteitseisen binnen het veld van de complementaire zorg. Bij het proces van
certificering willen wij immers actueel en realistisch zijn. En wij willen zo ook een bijdrage leveren
aan het verhogen van de kwaliteit binnen ons werkveld, dat van de psychosociale begeleiding binnen
de complementaire zorg.
Onze aangepaste eisen treft u aan op onze website en gelden vanaf 1 juni 2019.
Daarnaast willen wij ons als certificerende instantie zelf ook graag op kwaliteit laten beoordelen. Op
dit moment is onze aanvraag van het ISO- certificaat in de eindfase en wij verwachten de officiële
certificering in de loop van 2019 te ontvangen. Een prettige gedachte dat onze missie ‘Bezield
professionaliseren’ ook zichtbaar wordt in een heldere structuur, die door een externe erkende partij
wordt onderzocht en gewaardeerd.
Graag houden wij u periodiek van ontwikkelingen binnen de SKB op de hoogte.
Het bestuur van de SKB is op zoek naar een PR functionaris. Hierbij denken wij aan een persoon die:
Affiniteit heeft met het werkveld van de SKB (accreditatie);
Affiniteit heeft met het beroepsveld waarop de SKB zich richt (psychosociale begeleiding);
Visie op en ervaring met public relations;
Bij voorkeur kennis van en ervaring met sociale media en het gebruik van digitale middelen;
2 dagen op maandbasis ter beschikking heeft.
Een uitgebreid functieprofiel staat op de website van de SKB.
Van de coördinator accreditatiecommissie
In het accreditatieproces zijn de volgende herzieningen doorgevoerd:
ZER-SKB-A heet nu alleen SKB-A specialistische beroepsopleiding, inclusief instituut accreditatie.
De duur van SKB-A is 3 jaar of langer.
De SKB-B aanvraag is gesplitst in:
een 1- 2 jarige basisopleiding SKB-B2
een 1- 2 jarige vervolgopleiding SKB-B1

Kosten SKB-B2 € 1400,Kosten SKB-B1 € 1400,-

v.a. 1 juni 2019
v.a. 1 juni 2019

Het aantal lescontacturen van SKB-A en SKB-B is teruggebracht naar minimaal 60 SBU/2,1 EC per jaar.
De SKB-C aanvraag is gesplitst in:
SKB-C1: Bij- nascholing 11 tot 21 dagen;
SKB-C2: bij- nascholing 7 tot 11 dagen

Kosten SKB-C1 € 700,Kosten SKB-C2 € 400,-

v.a. 1 juni 2019
v.a. 1 juni 2019

Bij SKB-A en SKB-B wordt gevraagd om 360 graden feedback en reflectie van de opleiding op
aanvraag beschikbaar te stellen.
Als hulpmiddel bij het beoordelen en accrediteren van onderwijskwaliteit is er een document
‘Competentiebeschrijving docent en trainer, leertherapeut en supervisor en waardering literatuur’
beschikbaar.
Informatie over 360 graden feedback en het document ‘Competentiebeschrijving docent en trainer,
leertherapeut en supervisor en waardering literatuur’ is te vinden via een hyperlink in de nieuwe
certificeringsvereisten beschreven in ‘Accreditaties in vogelvlucht’ bij SKB-A en SKB-B.
Bij scholingen wordt gevraagd hoe de kwaliteit van de scholing gecontroleerd wordt.
We vragen nu ook of er een VOG- verklaring van de docenten aanwezig is.
De scholingsaanbieder dient aan te tonen dat de docenten over voldoende didactische competenties
beschikken.
De ontwikkeling van zowel kennis, vaardigheden als attituden dient in de scholing aan bod te komen.
Tussentijdse visitatie is in overleg mogelijk.
Gecommitteerde van de SKB bij examens is in overleg mogelijk.
Van de coördinator secretariaat.
Het secretariaat van de SKB is op de volgende manieren te bereiken:
Mobiel: 06-18782347
Via het contactformulier op de website van de SKB
Via e-mail: e-mailadressen: info@stichtingskb.nl als ook admin@stichtingskb.nl
In 2018 heeft de SKB 65 accreditatieaanvragen behandeld, zowel opleidingen als bij- nascholingen.
Het aantal aanvragen in 2019 is 25, stand mei 2019.
In verband met de privacywet worden Cv’s van docenten, na het toesturen van de bevindingen en/
of SKB- certificaat verwijderd uit de administratie van de SKB.
In de aanvraagformulieren kan aangegeven worden of de aanvrager hiermee akkoord gaat of dat de
Cv’s van de docenten verwijderd mogen worden als binnen één jaar na het verlopen van de
certificeringstermijn geen hertoetsing is aangevraagd.
Na betaling van de factuur wordt op de website van de SKB onder ‘Gecertificeerde scholingen’ een
melding geplaatst dat accreditatie in behandeling is.
Een aanvraag voor een hertoetsing van een opleiding/scholing is mogelijk tot één jaar na het
verlopen van oude certificeringstermijn.
Vanuit het secretariaat wordt een scholingsaanbieder aangeschreven in verband met hertoetsing
van opleiding/scholing.
De termijn voor aanschrijving voor de diverse aanvragen is:
SKB-A en SKB-B1/B2:
4 maanden voor verlopen certificeringstermijn
SKB-C1/ C2:
3 maanden voor verlopen certificeringstermijn
SKB-D en SKB-E:
3 maanden voor verlopen certificeringstermijn
SKB-F en SKB-G:
2 maanden voor verlopen certificeringstermijn

