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Ervaringen met Planned Learning

De invoering van Planned Learning (PL, in dit verband geen afkorting voor Pauselock!)
is inmiddels een feit. De meeste studenten, externe bijscholers en docenten hebben zich
probleemloos aangemeld. Bij een enkeling kwam er een kink in de kabel voor en dat kon
allemaal opgelost worden. Het zal nog steeds even wennen zijn dat bepaalde zaken nu iets
anders gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat het een verbetering is voor iedereen! We zijn
nog niet alle uitzonderingssituaties tegengekomen en ook wij zijn nog lerend in de omgang
met het systeem, dus we zijn blij met jullie feedback, blijf dat vooral doen! Samen komen we
eruit.
Voor de volgende situaties graag mailen naar het secretariaat:


Afmelding voor een lesdag.



Als je van een Onderwijseenheid of Module maar 1 lesdag wilt volgen (bijvoorbeeld
vanwege inhalen), gewoon aanmelden via het systeem voor de hele OWE/module en
het secretariaat informeren om welke dag het gaat. Prijs en dag worden dan
aangepast.



Als je verhuist of je emailadres verandert, kun je dat zelf aanpassen bij ‘Mijn
gegevens’, maar stuur even een mail zodat we andere bestanden ook up-to-date
kunnen houden. Het systeem geeft ons namelijk geen automatische melding van
aangepaste persoonlijke gegevens.

We verzoeken jullie om toch ruim van tevoren te blijven inschrijven voor lesdagen (3 weken),
zodat tijdig duidelijk is of een lesdag door kan gaan en/of het nodig is om van locatie te
veranderen. Het is voor jullie ook niet fijn als zaken pas op het laatste moment veranderen en
wij hebben de tijd nodig om in zulke gevallen alles te herorganiseren. Alvast bedankt!
Ik kreeg verder door dat iemand een link naar lesmateriaal in Dropbox niet kon openen via
Google Chrome, maar wel via Internet Explorer. Dit heeft te maken met de combinatie
Dropbox en Chrome en ligt niet aan PL.
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Nieuw in Dropbox
Voor wie het nog niet zelf al had opgemerkt, staan er in Dropbox in de map ‘NSK formulieren’
1. een nieuw sjabloon/format voor het schrijven van een behandelverslag als eerstejaars
student (1e semester t/m lesdag Integratie Touch 3+4) en
2. een nieuw sjabloon/format voor het schrijven van een behandelverslag voor studenten
uit leerjaar 1 (vanaf 2e semester), 2, 3 en 4.
In de map ‘TV Basis’
 een nieuw formulier ‘ROMP formule’, dit bevat een verbeterde handleiding omdat Ad
gemerkt heeft dat er veel fouten met dit schema worden gemaakt.

Persoonlijk nieuws






Onze medestudente uit het 3e leerjaar Olga van de Mortel
is op 12 januari de trotse moeder geworden van
dochter Ylva Jolie Aimee. Olga heel veel geluk met je dochter en
tot ziens weer na je verlof in de lessen!
Jacoba Batstra heeft na rijp beraad besloten te stoppen
met de opleiding. Ondanks dat ze al bijna haar Propedeuse op zak had, viel de
combinatie met haar huidige baan haar zwaar en zag ze zich op termijn toch niet in
haar eentje in een praktijk als kinesiologe werken. Wij wensen haar heel veel succes in
haar verdere carrière en zullen haar missen!
Hetty Holtus geeft op 25 maart haar laatste lesdag
(Kinesiologie Totaal voor de 2e jaarstudenten) aan de NSK.
Hetty gaat het gepensioneerde leven van haar echtgenoot
delen en genieten van wat er allemaal geweest is en
nog komen gaat. Hiervoor maakt zij zich los uit ons team
van vaste docenten Kinesiologie. Ze laat voor ons een groot gat achter van kennis,
kunde, ervaring en een unieke, geheel eigen-wijze van lesgeven/ kinesiologie
bedrijven. We nemen als docenten nog afscheid van Hetty na de afsluitende examens
op 24 juni.

Belangrijke data
Zet vast in je agenda:


6 mei 2017 van 14-17u Open Informatiemiddag opleiding Kinesiologie. Wie van de
studenten wil er die middag bij zijn en nieuwe mensen enthousiast maken voor onze
fantastische opleiding? Indien je in de ochtend MBK examen hebt gedaan, betaalt de
NSK je lunch.



De lesdagen Praktijkvoering gaan dit leerjaar niet door. Te veel studenten uit het 2e
jaar besloten hun deelname aan deze dagen een jaartje door te schuiven. Alleen de
heel belangrijke lesdag Juridische aspecten van de PV van 10 juni 2017 gaat wel door.
We raden die aan iedereen aan die start/gestart is met zijn Oefenpraktijk, want hier
leer je alles over de WGBO, Wkkgz enzovoorts!



6 juli 2017 om 19.30 in het Paviljoen, Diploma uitreiking van Propedeuse, MBK
(CPION-SHO diploma), Getuigschrift van afstuderen.
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Extra NL punt op Galblaas meridiaan
Naast wat er al in je lesboeken staat over de Galblaas meridiaan is er nog een 3e NL punt op
de GB meridiaan: Daar waar het einde van de middelvinger van de cliënt de zijkant van zijn
dijbeen raakt. Dus weer een anatomisch te bepalen punt, dat de cliënt met zijn eigen
arm/hand uitmeet.
Dit punt staat ook wel bekend als het “katerpunt”, omdat het met name bij ontgiften een
belangrijke rol kan spelen. Tekst uit blauwe boek Thie: Oefen op het punt waar de
middelvinger de zijkant van het dijbeen raakt (staand of liggend) gedurende 7 sec. sterke
druk uit, laat dan 7 sec. los en herhaal dit enkele keren. Dit is vooral nuttig bij giftige
aandoeningen en hoofdpijnen.

Kiezen studieloopbaanbegeleider
In de eerste twee leerjaren is de opleidingscoördinator tevens de studieloopbaanbegeleider =
slb-er, van de studenten.
Gaandeweg het tweede leerjaar, als de student gestart is met TV-Basis verandert dit.
Uiterlijk na de 4e dag van TV Basis moet je als student jouw keus bepalen wie je vaste
studieloopbaanbegeleider wordt en contact opnemen met die docent en doorgeven aan
coördinator en secretariaat. Deze vakdocent Kinesiologie begeleidt je dan vanaf de
opstartfase van je Oefenpraktijk tot aan je praktijkexamen met al je perikelen rondom
planning van lesdagen, vragen rondom cliënten en kijkt je cliëntverslagen na. Je kunt kiezen
uit:
Paulien de Roos, Theresi Smeijsters, Jeannette Wensink, Lilian Beeks, Ruth Walter.
Binnenkort hopen we dat alle huidige 2e jaarstudenten die bezig zijn met TV Basis hun keus
bekend maken. Mocht je in het 3e leerjaar zitten en nog geen keus gemaakt hebben, dan
horen we jouw keus ook graag zo spoedig mogelijk!!
Van het schoolbestuur NSK
Helaas heeft Natalie Humer, de bestuurssecretaris, haar functie per direct neergelegd in
januari. Zij is bevallen van een gezonde zoon in december, maar de combinatie van
moederschap, fulltime baan en bestuursfunctie bleek lastiger dan gedacht.
Er is nu dus een vacature voor zowel een bestuurssecretaris als een gewoon bestuurslid. Ken
je iemand die het leuk vind (en in staat is) om beleidsmatig mee te denken, affiniteit heeft
met het CAM veld en het wereldje van opleiden/scholen, dan horen wij dat graag en zal
iemand van het bestuur die persoon benaderen.

Lilian en Jeannette wensen jullie een hele fijne voorjaarsvakantie en wie
gaat carnaval vieren, veel plezier! Denk aan het Katerpunt!
Lilian is afwezig van 23 februari tot 2 maart wegens een kort bezoekje
terug naar Pakistan waar zij tussen 1990 en 1994 heeft gewoond.
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