NIEUWSBRIEF 30 NSK; Mei 2016
Naderende examens
Op 21 mei en 18 juni vinden de afsluitende examens van dit
studiejaar plaats. Iedereen is al druk aan het leren voor met
name MBK en IPP. Maar ook het propedeuse examen wordt op 18
juni afgenomen, het grote Kinesiologie theorie examen, de
afstudeer praktijkexamens en het nieuwe examen
Orthomoleculaire geneeskunde. De twee lesdagen gegeven door
Theresi Smeijsters moeten nog plaats vinden, maar de examen
commissie buigt zich met de docent al over de kwaliteit van ook
dit examen.
Via deze wat onpersoonlijke weg willen wij jullie als opleiding heel
veel succes wensen met leren en zo meteen met presteren!

Diploma uitreiking
De jaarlijkse diploma uitreiking voor zowel de afsluitende
Getuigschriften als de Propedeuse certificaten, als de CPION
diploma's MBK/ PsBK zal plaats vinden op zaterdagmiddag 2 juli
in het Paviljoen te Rhenen. Nader programma volgt nog.
Iedereen die studeert aan de NSK is van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn en de afstuderende studenten (Erny
Smith, Astrid Soumah, Brenda Lurvink, Henk Franke), mogen
net als de studenten die hun Propedeuse hebben gehaald,
uiteraard familieleden meebrengen!

Open Dag NSK op 21 mei
Op 21 mei houden wij onze jaarlijkse
Informatiemiddag voor nieuwe belangstellende
studenten.
 Wie wil deze middag nog meehelpen om
vragen te beantwoorden van de gasten?
 Mocht je die ochtend toch al in het
Paviljoen zijn vanwege een MBK of IPP
examen in de ochtend, dan betaalt de
NSK je lunch tot maximaal € 10,- indien
je blijft om die middag mee te helpen!!
Tijd: 14.00-17.00 uur. Om 14 en om 15.30 uur
geven we centraal informatie over de
(deel)opleiding(en). Geef je tips of je naam
even door aan coördinator of secretariaat!

Via de nieuwsbrief brengt de NSK iedereen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen die de opleiding en dus
ook de studenten en medewerkers rechtstreeks aangaan. Het is van belang de nieuwsbrief altijd goed door te lezen!
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Nieuwe lesdagen komend studiejaar
Op de website hebben jullie het wellicht al gelezen dat er nieuwe interessante lesdagen
opgenomen zijn in met name het programma van het komende 1e en 2e jaar van de
opleiding!
Mocht je volgend jaar al in het 3e en 4e jaar zitten, dan mag je uiteraard ook deelnemen
aan deze lesdagen!
Verplicht voor iedereen van het 3e en 4e jaar is de lesmiddag (€ 50,-) op zaterdag 3
september van 13:30-17:00 uur over de nieuwste inzichten vanuit het IKC over bepaalde
spiertesten en de voorrangsregels voor correctie vanuit het 5 -elementenschema.
Jeannette Wensink en Lilian Beeks zullen deze middag verzorgen. De 2e jaars studenten
krijgen deze informatie in hun lesdag Touch-Totaal bij Paulien de Roos en de nieuwe 1e
jaars studenten leren alles uiteraard meteen volgens de nieuwst richtlijnen aan.
Zeer de moeite waard zal zijn:
 De lesdag G.E.M.S.
 De lesdag Electromagnetisch met daarin o.a. het testen en balanceren van chakra's
volgens de Thyatira methode.
 De 2 lesdagen Espavo-basis die onderdeel uitmaken van TV-Basis.
 De nieuwe lesdag Chemie-2.
 De lesdag Veranderingen.
 De 2 lesdagen Holografische TfH.
Verder zal er in elke lesdag Integratie Volledig Cliëntbehandeling (IVC) een mooi
"Kinesiologie cadeautje" uitgepakt worden in de vorm van een nieuwe techniek!

Ontwikkelingen in het beroepenveld
Zoals jullie vast ook meekrijgen is het veld van de CAM sector volop in beweging.
Zorgverzekeraars beraden zich ieder jaar opnieuw over het wel of niet vergoeden van
consulten. Een heel belangrijke eis is dat je als therapeut afgestudeerd moet zijn aan een
door CPION of SNRO op Hbo-niveau geaccrediteerde opleiding van 240 ECTS die minimaal
MBK/PsBK bevat naar de Plato eindtermen. Wie bij de NSK afstudeert voldoet aan al deze
eisen.
In de op 1 april uitgekomen Staatscourant staan de voorwaarden waaraan je moet voldoen
om te worden vrijgesteld van het heffen van BTW op je consulten:
" de desbetreffende medische beroepsbeoefenaar verricht een gezondheidskundige dienst die van een
gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als een gezondheidskundige dienst van een Wet BIGberoepsbeoefenaar"
" In alle gevallen dient de medische beroepsbeoefenaar ook te beschikken over medische basiskennis
(MBK) of psychosociale basiskennis (PsBK)."

"een diploma van een beroepsgerichte opleiding op HBO-Bachelor niveau overeenkomstig NVAOaccreditatie-eisen dat positief is beoordeeld door CPION of SNRO of een vergelijkbare instelling;"

Door het bestuur NSK worden sinds begin april pogingen ondernomen om met het bestuur
BvK in gesprek te gaan, het is tot nu toe nog niet gelukt om een datum af te spreken, maar
daar wordt aan gewerkt. Reden is dat de BvK bovenop bovenstaande eisen ook een urennorm
Kinesiologie wil gaan leggen die hoger ligt dan wat een afgestudeerde aan de NSK nu heeft.
Als deze plannen doorgaan, moet je eerst nog een flink aantal uren kinesiologie bijscholen
voordat je door de BvK als volwaardig kinesiologisch therapeut wordt geclassificeerd. Deze
Via de nieuwsbrief brengt de NSK iedereen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen die de opleiding en dus
eisen gelden niet voor toegang bij VNT, LVNG/Fagt, VBAG.
ook de studenten en medewerkers rechtstreeks aangaan. Het is van belang de nieuwsbrief altijd goed door te lezen!
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