
	  

Beste opleider,              Donderdag 6 februari 2013 

 
Via deze weg willen wij u graag informeren over ons nieuwe toelatingsbeleid ten aanzien van therapeuten 
tot onze beroepsorganisatie.  
 
Nieuwe toelatingscriteria 
Vanaf 1 januari 2014 zal Beroepsorganisatie BATC vier kwalificaties kennen: 
 
BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut Plato Conform 

• U bent tenminste 21 jaar of ouder 
• U beschikt over een HBO werk- en denkniveau 
• U heeft één of meerdere volledige multidisciplinaire beroepsopleiding(en)* van tenminste 400 

docent contacturen (HBO niveau) gevolgd of u heeft middels meerdere deelopleidingen* 
tenminste een vergelijkbare studiebelasting genoten en vergelijkbare competenties verworven. 

• U kunt van de genoten vakopleidingen diploma's en/of certificaten overleggen 
• U heeft een diploma Medische en Psychosociale Basiskennis mét CPION erkenning (Plato 

Conform) en/of u heeft een HBO Bachelor diploma in de Gezondheidszorg 
• U kunt uw expertise acceptabel onderbouwen met praktijkvoorbeelden, testimonials, referenties of 

anderzijds 
• U beschikt over de juiste kennis om de BATC Vijf Natuurgerichte Principes volledig en evenredig 

aan bod te laten komen tijdens Natuurgeneeskundige behandelingen 
  
BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut (inclusief MBK en/of PsB) 

• U bent tenminste 21 jaar of ouder 
• U beschikt over een HBO werk- en denkniveau 
• U heeft één of meerdere volledige multidisciplinaire beroepsopleiding(en)* van tenminste 400 

docent contacturen (HBO niveau) gevolgd of u heeft middels meerdere deelopleidingen* 
tenminste een vergelijkbare studiebelasting genoten en vergelijkbare competenties verworven. 

• U kunt van de genoten vakopleidingen diploma's en/of certificaten overleggen 
• U heeft een diploma Medische Basiskennis (MBK) en/of Psychosociale Basiskennis (PsB) 
• U kunt uw expertise acceptabel onderbouwen met praktijkvoorbeelden, testimonials, referenties of 

anderzijds 
• U beschikt over de juiste kennis om de BATC Vijf Natuurgerichte Principes volledig en evenredig 

aan bod te laten komen tijdens Natuurgeneeskundige behandelingen 
 

BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Vakspecialist (inclusief MBK en/of PsB) 
• U bent tenminste 21 jaar of ouder 
• U beschikt over een MBO (niveau 4 middenkader) of HBO werk- en denkniveau 
• U beheerst tenminste één vakspecialisatie binnen de Natuurgeneeskunde uitmuntend 
• U kunt dit ondersteunen met tenminste een diploma/certificaat van tenminste één deelopleiding 
• U heeft een diploma Medische Basiskennis (MBK) en/of Psychosociale Basiskennis (PsB) 
• U kunt uw expertise op de betreffende vakspecialisatie acceptabel onderbouwen met 

praktijkvoorbeelden, testimonials, referenties of anderzijds 
• U beschikt over de juiste kennis om tenminste één van de BATC Vijf Natuurgerichte Principes 

volledig aan bod te laten komen tijdens Natuurgeneeskundige behandelingen 
 
BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Vakspecialist (starter of student) 

• U bent tenminste 21 jaar of ouder 
• U beschikt over een MBO (niveau 4 middenkader) of HBO werk- en denkniveau 
• U beheerst tenminste één vakspecialisatie binnen de Natuurgeneeskunde uitmuntend 
• U kunt dit ondersteunen met tenminste een diploma/certificaat van tenminste één deelopleiding 
• U beschikt over de juiste kennis om tenminste één van de BATC Vijf Natuurgerichte Principes 

volledig aan bod te laten komen tijdens Natuurgeneeskundige behandelingen 
 
*) opleidingen of deelopleidingen behoeven accreditatie van Stichting KTNO of FONG 
 



	  

 
De docent contacturen binnen de vereiste vakinhoud zoals hierboven genoemd, moeten gevolgd zijn bij 
opleidingsaanbieder(s) die het specifieke aanbod heeft laten beoordelen door KTNO of FONG. Ook 
Medische Basiskennis word uitsluitend geaccepteerd indien beoordeeld door één van bovenstaande 
instituten of CPION (zie hieronder). 
 
Voor de PLATO conforme beoordeling van opleidingen HBO Medische & Psychosociale Basiskennis worden 
alle aanwezige CPION geaccrediteerde opleidingen geaccepteerd. Voor het breed in aanmerking komen van 
zorgvergoedingen recommanderen wij studenten CPION erkende Medische & Psychosociale Basiskennis te 
volgen, wij laten hen echter vrij hierin zelfstandig een keuze te maken, vandaar een onderverdeling in 
kwalificaties zoals hierboven omschreven. 
 
Alle bovengenoemde kwalificaties bieden de mogelijkheid tot vergoedingen van zorgverzekeraars, met 
uitzondering van de BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Vakspecialist (starter of student). 
 
 
Aanmeldprocedure 
Indien u een door BATC erkende beroeps- of deelopleiding voor natuurgeneeskundig therapeuten verzorgt, 
bent u van ons gewend dat uw studenten zich na de opleiding – in combinatie met een diploma HBO 
Medische Basiskennis – kunnen aanmelden bij BATC. Wij vinden het echter belangrijk om beter naar de 
therapeut in kwestie te kijken en dus niet alleen blind staren op de competenties die deze persoon zich 
middels een opleiding heeft eigen gemaakt. Ambities, drijfveren en persoonlijke kwaliteiten zijn niet zozeer 
te vormen middels een opleiding, maar beïnvloed in de praktijk vaak wel sterk de kwaliteiten van de 
therapeut. 
 
BATC heeft daarom besloten per 1 januari 2014 een aanvullend kwaliteitsinstrument toe te voegen aan 
haar toelatingsprocedure. Naast het overleggen van C.V. en diploma’s, zal de kandidaat ook een 
toelatingsgesprek krijgen. Tijdens dit toelatingsgesprek zullen competenties, drijfveren en persoonlijke 
kwaliteiten in beeld worden gebracht, welke zullen meewegen in de totale beoordeling van de kandidaat. 
 
Ook zal de therapeut bij aanmelding zelf aan ons moeten overleggen waarom deze voldoet aan de criteria 
ten aanzien van de vijf natuurgerichte principes.  
 
Het is dus niet meer automatisch zo dat een bij KTNO of FONG geaccrediteerde ‘opleiding’, of meerdere 
gecombineerde ‘deelopleidingen’, direct toelating geeft tot BATC. 
 
 
Persoonlijk contact 
Mocht u nog vragen hebben aangaande deze berichtgeving, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar 
info@batc.nl of tussen 10:00 en 13:00 (niet op donderdagen) telefonisch contact met ons op te nemen via 
telefoonnummer 0493-670612.  
 
Daarnaast organiseren wij vanaf dit jaar op diverse locaties in het land open inloopavonden. Niet alleen uw 
studenten, maar ook u als opleider bent hier van harte welkom om kennis te maken en vragen aan BATC 
voor te leggen. Kijk op onze website www.batc.nl onder de kop ‘actueel nieuws’ voor data en locaties. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frithjof de Beijer 
 
Voorzitter beroepsorganisatie BATC 
 


