A. VEREISTE BASISOPLEIDING VOOR ICSA LID
a. Minstens 325h opleiding vereist in craniosacraal therapie.
b. Minstens 700h vereist voor wie opleiding had in biodynamische craniosacraal therapie.
c. Via de screening van kandidaat leden, vertrouwt Amma op de bekwaamheid van de personen die zij mede
onder de groepspolis van ICSA verzekeren en stuurt ICSA een signaal van betrouwbaarheid van de CS
practicus/therapeut uit aan de maatschappij.
d. Daarom volgende vereisten aangaande gevolgde opleiding:
- de opleiding dient erkend te zijn door ICSA.
- of de inhoud en kwaliteit ervan dienen te kunnen onderzocht worden als het niet over een door ICSA
erkende opleiding gaat. Dat zal gepaard gaan met een persoonlijk onderhoud en met toetsten om de
competentie na te gaan.
1. Algemeen
a. de bijscholing is minstens 40h vereist die kan verdeeld worden over 2 kalenderjaren (per 1 jan tot 31 dec) ).
Langere opleidingen dienen maar voor 20h bijscholing per kalenderjaar waarin ze gevolgd worden.
Het minimum van 40h is niet te spreiden over een latere periode.
b. elk erkend lid dient bijscholing te verrechtvaardigen, ongeacht leeftijd en duur van de beroepsloopbaan
c. voor toetredende leden is dat prorata te rekenen vanaf de datum van toetreding
d. het lid bepaalt zelf zijn prioriteiten qua bijscholing, al rekening houdende met punt 2
e. binnen de 2 jaar na zijn professionele opleiding tot gediplomeerd/gecertifieerd craniosacraal therapeut, dient
de bijscholing voor 100% te bestaan uit ernstige cursussen craniosacraal therapie
f. tegen ten laatste 30 december van elk jaar zal men "op eigen initiatief" en "zonder ervoor dienen
uitgenodigd te worden door het secretariaat, de toestand én attesten van de vereiste bijscholing bezorgen aan
de Opleidingscommissie van ICSA, Populierendreed 4, Assebroek 8310.
g. bij niet voldoen aan bijscholing, zal het lidmaatschap automatisch op passief gezet worden, tot men voldaan
heeft aan de vereiste bijscholing (info omtrent passief lidmaatschap, zie punt 7)
h. indien de vereiste bijscholing niet is ingehaald na 12 maanden, vervalt het passief lidmaatschap en kan eer
schorsing gebeuren.
i. Om opnieuw lid te worden is er dan een nieuwe kandidaatstelling nodig, met uiteraard nieuwe intake kost.
2) Erkend als professionele bijscholing
a. craniosacraal therapie cursussen (specialisaties / CPD)
b. max 20 h per 24 maanden mbt proceswerk (of psychotherapie) en opvolging/behandeling van trauma
c. 20h assistentschap per 24 maanden bij door ICSA erkende opleidingen
d. 5h gespecialiseerde supervisie per kalenderjaar bij supervisors, erkend door ICSA
e. Nieuw ! Congressen, symposia, gespecialiseerde lezingen en themaworkshops m.b.t. CS therapie
(onder voorwaarde van punt f)
f. voor programma’s die vallen onder punt 2e en voor cursussen die niet vermeld staan op de site van ICSA,
dient men voorafgaande de bijscholingscursus, aanvraag tot accreditatie te doen bij de bijscholingscommissie
3) Bijscholing na 4 jaar lidmaatschap als praktiserende CS beroepsbeoefenaar
kunnen volgende ook in aanmerking komen als bijscholing:
a. herhalingslessen voor 20h per 2 kalenderjaren
b. studie & onderzoek, voor 20h per 2 kalenderjaren voor zover de bijscholingscommissie van ICSA deze kan
accepteren
4) Niet erkend als bijscholing:
a. zelfwerk, zelfbehandeling,
b. studie mbt persoonlijke ervaringen in sessies Craniosacraal
c. intervisie
d. afstandsonderwijs
e. cursussen m.b.t. persoonlijke ontwikkeling
5) Uitzonderlijke verdeling van bijscholing
Indien men omwille van ernstige redenen of specifieke gevallen verhinderd is in het voldoen aan de voorwaarden
van nascholing (bv zwangerschap, langdurige ziekte, verblijf in buitenland, of andere) kan men aanvraag
indienen bij de Opleidingscommissie tot verschuiven van de bijscholing met max 12 maanden.
Intussen wordt men passief lid van ICSA en kan men na (max) 12 maanden zijn actief ledenstatuut hervatten
zonder nieuwe intake procedure.
6) Niet volbrengen van de vereiste bijscholing
a. Bij verzaken (gedeeltelijk of volledig) aan de vereiste bijscholing, zal het lidmaatschap op passief gezet
worden, voor A2 maanden (zie punt 7).
b. Indien de vereiste bijscholing niet wordt ingehaald binnen de 12 maanden, vervalt ook het passief
lidmaatschap en kan men niet verder lid blijven van ICSA.

c. Om opnieuw lid te worden is er nieuwe kandidaatstelling en een nieuwe intake nodig is.
7) Passief Lidmaatschap
a. Passieve leden zijn leden die tijdelijk & wegens uitzonderlijke omstandigheden (bv zwangerschap,
langdurige ziekte, verblijf in buitenland of niet voldaan hebben aan de vereiste bijscholing) en met een
maximum van 12 maanden, niet actief zijn als ICSA lid.
b. Ze blijven hun lidgeld en de bijdrage voor de BA verzekering verschuldigd.
8) Voorwaarden voor opmaak Attesten Bijscholing
Volgende gegevens dienen voor te komen op het attest:
* complete gegevens van de school of opleidingsverstrekker
* naam en handtekening van de leraar
* naam, voornaam en adres van de deelnemer
* data (van/tot), duurtijd + aantal uren (60 min)
* onderwerp en inhoud van seminarie/cursus (mogelijks inhoud aanhechten)
B. VEREISTE BIJSCHOLING:
De Opleidingscommissie zal instaan voor de opvolging van nascholing, daar waar de Kwaliteitscommissie zal
instaan voor andere toetsing zoals aangegeven in het Reglement van Inwendige Orde.

