Afstuderen als Hbo Kinesioloog aan de NSK

Opnieuw afstuderen aan de NSK als Hbo Kinesioloog
Aan de NSK, die al bijna 20 jaar op hoog niveau opleidingen verzorgd in de MBK, PsBK,
Touch for Health en Kinesiologie, kun je sinds januari 2015 afstuderen op SNRO erkend
HBO-Bachelor niveau, ook indien je al jaren als Kinesioloog werkzaam bent.
Van alle kanten bereiken ons vragen over wat het kost, hoe lang het duurt, of het mogelijk
is om bij ons je oude NSK diploma naar het Hbo niveau te krijgen met ons SNRO
geaccrediteerde opleiding stempel erop.
•
•
•
•

Wat het kost en hoe lang het duurt, hangt uiteraard af van je kennis en ervaring op
het gebied van kinesiologie die je behaald hebt na je afstuderen bij ons en of je dat
kunt aantonen middels behaalde certificaten of examens.
Of het mogelijk is: JA! Uiteraard! Wij zijn een hbo erkende opleiding tot kinesioloog
en iedereen kan altijd al bij ons op elk gewenst niveau instromen en vervolgens in
kortere of langere tijd afstuderen.
Wij gaan er vanuit, dat degenen die nu hun Hbo diploma bij ons willen behalen, ook
diegenen zijn die hun MBK en/of PsBK de afgelopen jaren al op orde hebben
gebracht, dus dat stuk al niet meer hoeven te doen!
Wij gaan er tevens van uit dat je in de tussenliggende jaren heel veel mooie extra
Kinesiologie geleerd hebt en dus een eigen stijl van werken hebt aangeleerd. Die
krijgt uiteraard alle ruimte en mag er zijn!

Oud studenten van de NSK, die een curriculum hebben doorlopen van vóór de tijd dat wij
geaccrediteerd zijn, kunnen middels gerichte bijscholing en toetsing op het niveau van het
huidige hbo-diploma komen. Indien je MBK en PsBK al helemaal op Hbo niveau is
gebracht, is het nog een kort programma om het huidige curriculum af te ronden en
opnieuw af te studeren.
Wat nu?
Via de website http://www.schoolvoorkinesiologie.nl/Aanmelding_2 kun je een screening à
€ 75,-aanvragen van je vooropleiding. De Examencommissie bekijkt dan hoe je binnen ons
huidige curriculum kunt bijscholen. Je krijgt een concreet bijscholingsadvies waarmee je
kunt afstuderen in ongeveer 1 jaar en vanaf dan ben je van al het gedoe af!
Wil je meer informatie, bel dan met ons secretariaat (06-22031952) of de coördinator (0628108029) en we helpen je graag verder!
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