NIEUWSBRIEF 31 NSK; juli 2016
In het bij deze Nieuwsbrief gevoegde jaarverslag, kunnen jullie uitgebreid alles
lezen over het afgelopen studiejaar.
Vakantie!
Iedereen gaat nu hopelijk van een zonnige, droge, welverdiende vakantie
genieten.
Lilian is op vakantie vanaf 6 juli. Het secretariaat is zeer beperkt bereikbaar
voor wat betreft aanmeldingen van lesdagen etc. van 13 juli tot 15 augustus.
Na 15 augustus zijn Lilian en Jeannette weer gewoon bereikbaar zoals jullie
gewend zijn.
Bestuurswijziging
1. Marie Thérèse van der Kun heeft afscheid genomen van het bestuur als lid.
2. Natalie Humer (oud NSK student) zal toetreden tot het bestuur als secretaris. Zij neemt
die taak over van Jeannette Wensink, die lid blijft van het bestuur totdat er voor Marie
Thérèse een opvolger gevonden is.
Mochten jullie iemand kennen met bestuurservaring en/of ervaring in het complementaire
veld, dan hoort het bestuur dat graag! bestuur@schoolvoorkinesiologie.nl
Diploma uitreiking 2 juli 2016
Super trots zijn we op 4 afgestudeerden, 23 CPION MBK/PsBK en 7 Propedeuse geslaagden!

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!

1

NSK - BvK
Het bestuur van de Stichting NSK heeft besloten om het sinds 2009 bestaande convenant met
de Beroepsvereniging voor Kinesiologie per 1 september a.s. te beëindigen.
Ondanks herhaalde pogingen en veelal zeer moeizaam tot stand komende gesprekken, voelt het
voor de NSK niet meer in het belang van onze afstuderende kinesiologen om een convenant te
hebben met de BvK.
Vanaf komend studiejaar kunnen onze startbekwame kinesiologen terecht bij het vernieuwde
VBAG. Gesprekken hierover zullen gevoerd worden door bestuur en coördinator. Tevens kan
men nog altijd kiezen voor aansluiting bij de BvK, maar zij zullen daar aan steeds hoger
wordende toelatingseisen worden onderworpen en ons SNRO/CPION erkende getuigschrift is
voor de BvK niet meer zonder meer voldoende voor toelating.

SWP, OER en OS 2016-2017
Inmiddels zijn de nieuwe versies voor het komend studiejaar 2016-2017 (bijna) geschreven. Het
bestuur is reeds akkoord. Sommige docenten moeten nog wat details uitwerken. Voor de start van
het nieuwe studiejaar, krijgen jullie ze via de mail toegestuurd!
Nieuwe lesdagen en nieuwe Testleidraad
Eigenlijk geen nieuws meer, alles stond al in voorgaande nieuwsbrieven. Hierbij nogmaals de
oproep om ook indien je in 3e of 4e studiejaar zit, je blik te richten op het volgen van de nieuwe
dagen uit het 1e en 2e jaar! Mocht je, om wat voor reden dan ook, je studie wat moeten vertragen,
dan kom je namelijk in de klas bij medestudenten die deze stof wel al gehad hebben. Denk hierbij
aan Holografische TfH, GEMS, Essentie van de spiertest, Espavo Basis, Praktijkgericht onderzoek,
Lesdag Chemie-2, Lesdag Electromagnetisch....
In de lesdag IVC van 17 september zal hetty Holtus het vernieuwde Testschema presenteren en
behandelen. We stappen af van de kunstmatige scheiding tussen Inventarisatie en Doelbalans en
zijn gekomen tot één Testleidraad Kinesiologische Balans! Alles helderder, logischer, geen
verwarring meer!
JSE = Jaarlijkse Studenten Enquête
Zoals de meeste van jullie gewend zijn, krijgen jullie ook deze zomer de link naar de JSE toe
gemaild. Voor de studenten die net het eerste jaar hebben afgesloten zal dit de eerste keer zijn.
We hopen op een grote respons van jullie! Des te meer kunnen we conclusies trekken en
eventuele verbeteringen aanbrengen!
Lees Nieuwsbrief 29 er nog eens op na! (zie www.schoolvoorkinesiologie.nl/Nieuwsbrieven).

Opening studiejaar
Voor de opening studiejaar met tegelijkertijd Informatieochtend voor nieuwe studenten, krijgen
jullie in augustus een uitnodiging per mail.
De 3e en 4e jaars hebben die middag les i.v.m. de nieuwe IKC regels t.a.v. Spiertesten en
voorrangsregels.
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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