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Protocol Nascholing (2021(2021-2023)

Wat is het doel van de nascholingen?
Het doel van onze nascholing is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van
de Shiatsu therapie volgens de Oosterse Geneeswijze.
Daarnaast het behouden en verbeteren van je benodigde medische basiskennis,
een professionele houding en je algemene kennis en vaardigheden.

Welke nascholingseisen stellen wij?
Tot 1 juli 2022
Per jaar volg je minimaal 10 dagdelen bij-/nascholing. De scholingen zijn ingedeeld
in 4 categorieën:
•
•
•
•

Categorie 1: Vakinhoudelijk (Shiatsu en Oosterse toepassingen)
Categorie 2: Medische Basis Kennis (MBK)
Categorie 3: Intervisie
Categorie 4: Overig (vrije keuze)

Totaal per jaar:

4 dagdelen = 12 NAP
2 dagdelen = 6 NAP
2 dagdelen = 6 NAP
2 dagdelen = 6 NAP
10 dagdelen = 30 NAP

Een dagdeel is 3 uur = 3 nascholingspunten = 3 NAP.
Vanaf 1 juli 2022
Per jaar volg je minimaal 30 uren bij-/nascholing. De scholingen zijn ingedeeld in 4
categorieën:
•
•
•
•

Categorie 1: Vakinhoudelijk (Shiatsu en Oosterse toepassingen)
Categorie 2: Medische Basis Kennis (MBK)
Categorie 3: Intervisie (let op: minimale duur 3 uur)
Categorie 4: Overig (vrije keuze)

Totaal per jaar:

12 uren = 12 NAP
6 uren = 6 NAP
6 uren = 6 NAP
6 uren = 6 NAP
30 uren = 30 NAP
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De huidige registratieperiode voor nascholingen loopt van 1 januari 2021 tot en met
31 december 2023. Het aantal te behalen nascholingspunten (NAP) per jaar mag
worden verspreid over drie kalenderjaren. Dit betekent dat je voor een bepaald jaar
de te behalen NAP kunt compenseren in een ander jaar, binnen de periode van
deze drie jaar (dit geldt voor categorie 1, 3 en 4).
Conform de richtlijnen van onze koepelvereniging RBCZ is ons dringend advies MBK
zoveel mogelijk per kalenderjaar te volgen. Dit is een nascholingsverplichting van de
zorgverzekeraars. Clustering per registratieperiode valt wat betreft MBK niet onder
de afspraken en dient per kalenderjaar te worden behaald, ook omdat onduidelijk is
of een afwijking hiervan achteraf mogelijk problemen zal geven.
Nieuwe leden die na 1 januari 2021 lid worden zijn verplicht het gestelde aantal NAP
tijdsevenredig te behalen. Therapeuten die langer dan één jaar therapeut zijn en
overstappen van een andere beroepsvereniging naar Shiatsu Vereniging Nederland
dienen te voldoen aan de 30 NAP per jaar. Voor alle leden geldt de einddatum van
de registratieperiode van 31 december 2023.

1.

Vakinhoudelijke scholing
Hieronder vallen na-/bijscholingen Shiatsu en andere toepassingen Oosterse
Geneeswijze.
Onder scholingen Shiatsu vallen de volgende toepassingen: Anma, Chi Nei
Tsang, Do-In*, Meridiaantheorie, Moxa, Oosterse voedingsleer en Qi-Kung* (* geldt
alleen voor een opleiding in dat specialisme).
Onder na-/bijscholingen toepassingen Oosterse Geneeswijze vallen o.a. Tuina,
Cupping, Chinese Kruiden en Acupunctuur(-technieken).
Naast het aanbod van de door ons erkende beroepsopleidingen Shiatsu worden
ook scholingen geaccepteerd van breder georiënteerde instituten Oosterse
Geneeswijze. Alle door ons geaccrediteerde opleidingsinstituten voor Categorie 1
vind je terug op onze website.
Toekennen vakinhoudelijke nascholingspunten voor:
1. Doceren aan een beroepsopleiding Shiatsu.
Toegekende waardering:
- tussen 30 en 75 uur per jaar: 9 NAP
- meer dan 75 uur per jaar: vrijstelling van vakinhoudelijke nascholing,
intervisie en vrije keuze
2. Assisteren aan een beroepsopleiding Shiatsu.
Toegekende waardering:
- 20 - 45 uur per jaar: 3 NAP
- 45- 90 uur per jaar: 6 NAP
- meer dan 90 uur per jaar: 9 NAP
3. Ben je lid van één van de commissies van Shiatsu Vereniging Nederland, dan
wordt dat gewaardeerd met 3 NAP per jaar.
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4. Ben je bestuurslid van Shiatsu Vereniging Nederland, dan wordt dat
gewaardeerd met 3 NAP per jaar.
5. Het geven van scholing in eigen beheer binnen het vakgebied Shiatsu /
Oosters Geneeskundige toepassingen.*
6. Het schrijven en publiceren van een artikel in een vakblad.**
7. Het doen van onderzoek binnen het vakgebied of een gebied dat gerelateerd
is aan Oosters Geneeskundige toepassingen.**
8. Deelname aan vakgerelateerde / Oosters Geneeskundige congressen,
platforms en seminars.**
* Voor de toekenning van nascholingspunten voor de activiteit omschreven
onder punt 5, is het verplicht dit vooraf te laten goedkeuren door de commissie
nascholing.
Gebruik hiervoor het “Formulier-Aanvraag Docenten Accreditatie - SVN.pdf”.
** Toekenning van het aantal NAP van de activiteiten zoals beschreven onder
punt 6 t/m 8 worden per activiteit/dienst/opleiding beoordeeld. Goedkeuring
vraag je vooraf aan bij de nascholingscommissie.
Gebruik hiervoor het “Formulier-Aanvraag Goedkeuring Activiteit - SVN.pdf”.
Wil je een scholing volgen in Categorie 1 die wordt aangeboden door scholen
en/of instituten die niet zijn opgenomen in de lijst, dan is het verplicht dit vooraf
te laten goedkeuren door de nascholingscommissie.
Gebruik hiervoor het “Formulier - Aanvraag Goedkeuring Nascholing - SNV.pdf”.
Vakinhoudelijke nascholing mogen per 1 januari 2022 niet meer online gevolgd
worden.

2. MBKMBK-nascholing
Hieronder vallen uitsluitend nascholingen die voldoen aan de Plato-eisen en
worden aangeboden door opleidingen en instituten die een door CPION of
SNRO geaccrediteerde MBK-opleiding aanbieden. Een aantal bij ons bekende
aanbieders vind je terug op onze website. Een maal per vijf jaar mag je een
PsBK-nascholing volgen i.p.v. een MBK-nascholing. MBK-nascholingen mogen
ook online gevolgd worden.

3. Intervisie
Intervisie of collegiale uitwisseling is het op eigen initiatief samenkomen van
minimaal drie collega-therapeuten die zijn aangesloten bij een
beroepsvereniging en die een Shiatsu opleiding of een opleiding tot een andere
discipline binnen de Oosterse Geneeswijze hebben gevolgd.
Het doel is de professionele ontwikkeling van de therapeut, waarbij je reflecteert
op jouw werkervaring en waarin jouw denken en handelen centraal staat.
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Het van en met elkaar leren, nieuwe invalshoeken ervaren, het vergroten van je
deskundigheid en verbetering van de kwaliteit van je behandelingen vormt het
uitgangspunt van intervisies.
Het onderwerp, thema of de casus mag je onderling bepalen. Een intervisie
duurt minimaal 3 uur. Voor online intervisie geldt een minimum van 2 uur. Je
dient een presentielijst in met datum, namen, lidmaatschapsnummer en
handtekeningen van de aanwezigen, samen met een verslag dat je zelf maakt.
Bij online intervisie voldoet een foto i.p.v. een handtekening van alle deelnemers.
Wij adviseren om tenminste 1 intervisie per jaar live te organiseren, aangezien we
een manuele therapie beoefenen.

4. Overig:
Overig: vrije keuze
Hieronder vallen scholingen die gerelateerd zijn aan je praktijk, kennis en
vaardigheden, waaronder EHBO. Deze zijn naar eigen inzicht in te vullen.
EHBO
Het bijhouden van je EHBO-diploma wordt dringend geadviseerd maar
(vooralsnog) niet verplicht gesteld: wij volgen hierin de eisen van RBCZ. Er wordt
maximaal 3 NAP per jaar als nascholing toegekend voor het bijhouden of
behalen van het EHBO-diploma.

Uitzonderlijke
Uitzonderlijke (gedeeltelijke) ontheffing van nascholingsplicht
De nascholingscommissie kan in voorkomende situaties besluiten om je
(gedeeltelijk) te ontheffen van de vereiste nascholing. Denk aan langdurige
ziekte of mantelzorg, overlijden van een partner of familie in de 1e of 2e graad,
emigratie, echtscheiding, loopbaanonderbreking of het terechtkomen in een
uitkeringssituatie. Per situatie/geval wordt met je overlegd en besloten hoe je
ontheffing vorm krijgt. Om hiervoor in aanmerking te komen stuur je een mailtje
naar nascholing@shiatsuvereniging.nl.

Registratie van je nascholingen
Je studiepunten dien je binnen 3 maanden na het volgen van de nascholing(en)
door te geven via de website van Shiatsu Vereniging Nederland. Je bent hier zelf
verantwoordelijk voor. De opgave betreft de contacturen van de nascholing, dus
geen studie- of voorbereidingsuren. Afhankelijk van de datum van de gevolgde
opleiding (voor of na 1 juli 2022) vindt correctie in punten plaats door de
nascholingscommissie.
Na afloop van ieder jaar wordt vastgesteld of je aan je nascholingsverplichting
Categorie 2 hebt voldaan.
Na afloop van het 3e jaar wordt vastgesteld of je aan je nascholingsverplichting
van alle categorieën hebt voldaan.
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Mocht je zonder aantoonbaar geldige reden niet aan de benodigde eisen
hebben voldaan, dan vervalt na overleg met het bestuur je praktiserend
lidmaatschap bij Shiatsu Vereniging Nederland.

Overschot vakinhoudelijke nascholing
Heb je in deze periode van 3 jaar een overschot aan vakinhoudelijke
nascholingspunten opgebouwd, dan mag je hiervan maximaal 6 dagdelen/18
uren/NAP meenemen naar de volgende periode (2024-2026).

NietNiet-praktiserend lidmaatschap
Niet-praktiserende leden zijn (tijdelijk) ontheven van hun nascholingsplicht.
Wanneer een praktiserend lid door omstandigheden langer dan een jaar een
niet-praktiserend lid is geweest, wordt in overleg met de nascholingscommissie
en het bestuur een plan van aanpak voor ‘herintreding’ gemaakt, waarbij ook
herwaardering van de nascholingspunten plaatsvindt.
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