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De nieuwsbrief
Nieuws over ontwikkelingen kwaliteitstoetsing EISRA februari 2014
In dit nieuwsoverzicht wordt regelmatig bijgewerkt wat de stand van zaken is rondom de kwaliteitseisen die gesteld
zijn aan de HBO beroepsopleidingen zoals EISRA.
•
•
•

traject MBK/PSBK
Erkenning van het diploma MBK van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland
wanneer gaat het aangepaste lesprogramma in

Kwaliteitstoetsing Medische Basiskennis en Psychosociale basiskennis (BMK)
In december 2013 is de laatste hand aan de beschrijving van het onderwijsprogramma MBK gelegd. Eind januari hebben wij een ‘onvoorwaardelijke’ verklaring ontvangen voor het geregistreerd zijn van ons opleidingsonderdeel MBK
op HBO niveau. Dit betekent dat bij EISRA Opleidingen het onderdeel MBK volgens de PLATO normen geregistreerd
staat als zodanig. Deze erkenning is bevestigd door CPION en is overgenomen door de Stichting Hoger Onderwijs
Nederland.
Wat is het vervolg hierop
EISRA zal ieder jaar moeten opgeven welke studenten bij EISRA zich hebben aangemeld en die naar verwachting binnen 4 jaar examen MBK zullen doen. Na het hebben voldaan aan de totale examens van 40 ECT , zal EISRA dit indienen
en wordt er door CPION een getuigschrift of diploma worden afgegeven. Dit getuigschrift/ diploma geldt dus enkel
voor de examens MBK. (Dit diploma/ getuigenschrift is tevens nodig om de 4 jarige opleiding tot Ayurvedic Practitioner bij EISRA te kunnen afronden).

Wat zijn de consequenties voor de huidige studenten
In overleg met Harmen de Jong en Linda Eringa zullen binnen enkele maanden een aantal opdrachten worden geformuleerd voor de huidige 4e jaars studenten opdat zij de studie nog dit schooljaar kunnen afronden. We gaan er van
uit dat de theorie over MBK voldoende is behandeld. De opdrachten zullen voornamelijk betrekking hebben op het
behandelen van casuïstiek om problemen te herkennen en te kunnen aangeven wat is pluis en niet pluis. Daarnaast
is van belang dat we onze kennis op HBO niveau kunnen verwerken, oftewel  omzetten van feitelijke kennis naar begripsmatige kennis. Kunnen reproduceren en toepassen van de kennis. Voor wat betreft Klinische Psychologie, daar zal
het voornamelijk gaan over het lezen van de daartoe bestemde hoofdstukken en daar over te rapporteren.
Zodra deze opdrachten duidelijk zijn nemen wij contact op met de studenten van het 4e jaar.
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