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De te volgen bij- en nascholing in de licentieperiode 2020 t/m 2022 bestaat uit: 
1. MBK of PsBK (afhankelijk van werkvorm): 2 dagdelen per jaar / 6 dagdelen totaal 
2. Intervisie:     2 dagdelen per jaar / 6 dagdelen totaal 
3. Vakinhoudelijk:     4 dagdelen per jaar / 12 dagdelen totaal 
4. Algemeen:     2 dagdelen per jaar / 6 dagdelen totaal 
 
 

 MBK/PsBK en Intervisie jaarlijks registreren 
 MBK/PsBK nascholing door geaccrediteerde SNRO/CPION instituten 
 1 dagdeel = 3 lesuren/contacturen 
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LVNT protocol bij- en nascholing 2020 t/m 2022 
 
In dit protocol zijn de eisen vastgelegd waaraan alle LVNT-leden dienen te voldoen om 
voor herregistratie in aanmerking te komen. 
 

 
 

Definitie bij- en nascholing 
Onder bij- en nascholing wordt verstaan alle scholing conform HBO waarbij het 

LVNT-lid zijn/haar kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding verdiept en 
verbreedt. Hierbij wordt uitgegaan van de door de LVNT toegekende 
werkvorm(en). 

 
Accreditatie en erkenning 
De bij- en nascholing die men volgt, dient geaccrediteerd of erkend te zijn. Het 

aanbod, bestaat uit: 
1. Nascholingen die erkend zijn door de LVNT. Op de LVNT-website staat bij 

nascholing het overzicht van actuele erkende nascholing en de erkende 
nascholingsinstituten. 

2. Nascholingen die geaccrediteerd zijn door de volgende externe accreditatie-
instanties1: SNRO, SKB en KTNO. Deze bij- en nascholingen zijn te vinden op de 
websites van de betreffende instanties. 

3. Erkenning nascholing van collega beroepsverenigingen. Zie hiervoor bijlage 1. 
 

 
1. MBK of PsBK bijscholing 
Per jaar 2 dagdelen MBK of PsBK bijscholen en deze jaarlijks met bewijs van deelname uploaden via 
registratie nascholing in mijn LVNT. Een MBK of PsBK bijscholing telt mee als deze gegeven wordt door 
een SNRO en/of CPION geaccrediteerd instituut. Zie hiervoor de website van CGO.  
 
MBK-bijscholing is voor leden die zijn geregisterd met een lichaamsgerichte werkvorm. PsBK bijscholing is 
voor die leden die staan geregistreerd met een psychosociale werkvorm. 
Werkt een lid zowel lichaamsgericht en psychosociaal, dan dient men zowel MBK als PsBK bij te scholen. 
 
BIG geregistreerde leden kunnen de gevolgde bijscholing voor hun BIG-registratie mee laten tellen en 
registreren via registratie nascholing in mijn LVNT. 
 
2. Intervisie 
Per jaar 2 dagdelen intervisie volgen en deze jaarlijks met een aanwezigheidslijst en inhoudelijk 
gespreksverslag uploaden via registratie nascholing in mijn LVNT. 
 
Intervisie is een manier van collegiale uitwisseling gericht op professionele ontwikkeling waarbij het 
reflecteren op het eigen denken en handelen van de therapeut centraal staat. 
Hierbij is het oogmerk dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit 
van het therapeutschap verbetert in relatie tot de client, collega’s en anderen. 

 
1 Alleen die bij- en nascholingen worden erkend die geaccrediteerd zijn op Hbo-niveau en een CAM-inhoudelijkheid 
hebben. Bij KTNO gaat het alleen om die bij- en nascholingen die door de LVNT zijn erkend. 
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3. Vakinhoudelijk 
Vakinhoudelijke nascholing betreft bij- en nascholing welke verdiepend en/of aanvullend is op de 
toegekende werkvorm(en) van het LVNT-lid. 
De dagdelen van de vakinhoudelijke nascholing mogen binnen de licentieperiode 2020 t/m 2022 naar 
eigen inzicht over de jaren worden verdeeld. 
 
4. Algemeen 
Dit is bij- en nascholing die niet direct gericht is op de toegekende werkvorm(en), maar wel toegevoegde 
waarde heeft voor de therapeutische ontwikkeling van het LVNT-lid. De algemene bij- en nascholing mag 
ook worden ingevuld met vakinhoudelijke bij- en nascholing. De dagdelen mogen naar eigen inzicht over 
de licentieperiode worden verdeeld. 
 
Onder algemene bij- en nascholing valt:  
 Het volgen van een geaccrediteerde bij- en nascholing; 
 LVNT ledendagen; 
 Het, in de eigen praktijk, begeleiden van stagiaires studerend aan door de LVNT erkende opleidingen; 
 EHBO-vaardigheden/BHV-training; 
 Ondernemersvaardigheden; 
 Schrijven van een artikel van minimaal 1000 woorden dat is gepubliceerd in een vakblad voor CAM-

therapeuten (1 artikel = 2 dagdelen). 
 
5. Individuele aanvraag erkenning vakinhoudelijke bij- en nascholing 
Als een therapeut een bij- of nascholing conform HBO heeft gevolgd die niet op de LVNT lijst staat, noch 
door SNRO, SKB of KTNO is geaccrediteerd, bestaat er de mogelijkheid om een individuele aanvraag tot 
erkenning in te dienen. Het maximaal aantal dagdelen vakinhoudelijke bij- of nascholing dat voor de 
licentieperiode geregistreerd mag worden is 6 dagdelen. De aanvraag wordt achteraf ingediend (in het 
jaar waarin de bij- of nascholing heeft plaatsgevonden) door het invullen van een formulier, dat 
beschikbaar is op de website.  
 
6. Meenemen dagen naar volgende licentieperiode 
VNT: Van de licentieperiode 2015-2019 mogen van de boventallige dagdelen 6 dagdelen vakinhoudelijke 
bij- en nascholing worden meegenomen. 
LVNG: Als er meer bij- en nascholing gevolgd is in de periode 2017-2019 dan verplicht, dan is het 
toegestaan om maximaal 18 uur (3 dagen) mee te nemen naar de volgende licentieperiode. 
 
Let op: gevolgde boventallige nascholing MBK of PsBK uit de vorige licentieperiode mag niet 
worden meegenomen. 
 
7. Dispensatie bij- en nascholing 
Dispensatie kan aangevraagd worden door leden die lesgeven op hun eigen vakgebied aan een 
beroepsgerelateerde opleiding of nascholingsinstituut die door de LVNT is erkend. Lesgeven valt onder 
vakinhoudelijke nascholing met een maximum van 8 dagdelen voor de licentieperiode. Een toelichting 
hierop is terug te vinden op de website. 
 
8. Vrijstelling nascholingsverplichting 
Sabbatical maximaal 1 jaar, zie voor voorwaarden HHR art. 22. 
 
9. Registratie 
Het LVNT-lid registreert zelf de gevolgde bij- en nascholing op de LVNT-website bij registratie nascholing 
in mijn LVNT. Hier kunnen de certificaten direct worden geüpload. 
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Bijlage 1: Erkenning nascholing van collega beroepsverenigingen 
 
Overzicht van (beroeps)verenigingen waarvan de georganiseerde nascholingen door de LVNT zijn erkend 
(dit zijn nascholingen die door de beroepsverenigingen zelf worden gegeven): 
 
- Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders (BvZB) 
- Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) 
- Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) 
- Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) 
- Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek (NVGO) 
- De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA) 
- Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) 
- Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET) 

 
Overzicht van (beroeps)verenigingen waarvan de georganiseerde en geaccrediteerde nascholingen door 
de LVNT zijn erkend (dit zijn nascholingen die door de beroepsverenigingen zelf worden gegeven òf door 
de beroepsverenigingen zijn geaccrediteerd): 
 
- Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BVK) 
- Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) 
- Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) 
- Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) 
- Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) 
- Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst (NWP) 
- Platform Rebalancing Nederland (PRN) 
- Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) 
- Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (Zhong) 

 
Overzicht van erkende accreditatie instanties waarvan de geaccrediteerde nascholingen door de LVNT zijn 
erkend: 
- SKB 
- SNRO 
- KTNO 

 


