NIEUWSBRIEF 37 NSK; maart 2017
In deze Nieuwsbrief:
• Hoe krijgen we meer bekendheid via Facebook?
• Persoonlijk nieuws
• Belangrijke data
• Onderwerpen in IVC dagen komend studiejaar
• Verslagen IVC dagen
• Verslagen super- en intervisie
• Planned Learning
• Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de spiertest
• Lesmateriaal in Dropbox

Oproep voor Facebook
We willen de NSK graag nog meer promoten en hopen dat jullie ons hiermee willen helpen:
1. Schrijf een leuke recensie over de NSK of een gevolgde lesdag op onze facebook
pagina!
2. Deel onze geplande ‘evenementen’ zoals bijvoorbeeld de Open dag van 6 mei a.s. op
je eigen FB pagina! Je klikt eerst jezelf aan als ‘geïnteresseerd’ (ook als je niet van
plan bent te komen) en vervolgens kun je het evenement delen! Zo spreidt het
nieuwtje zich als een olievlek!
3. Doe dit ook met onze geplande bij- en nascholingsdagen voor MBK of PsBK! Het
verplicht je tot niets, maar helpt de NSK aan een groter bereik! We zijn jullie hiervoor
erg dankbaar!

Persoonlijk nieuws
Onze medestudente en lid van de Opleidingscommissie Jeannet Komen heeft door een
ongelukkige val van de trap een hersenkneuzing opgelopen en zal waarschijnlijk langere tijd
uit de roulatie zijn. Wij wensen Jeannet heel veel sterkte met haar herstel en hopen dat ze
over een tijdje de draad van haar studie weer volledig hersteld zal kunnen oppakken.

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!

•

6 juli 2017 om 19.30u in het Paviljoen, Diploma uitreiking van Propedeuse, MBK
(CPION-SHO diploma), Getuigschrift van afstuderen.

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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Onderwerpen IVC dagen studiejaar 16-17 en 17-18
Zoals bij velen van jullie inmiddels bekend, volg je in het 3e en 4e leerjaar steeds vier
lesdagen Integratie Volledige Cliëntbehandeling, kortweg IVC dagen genoemd. Dit zijn een
soort stage terugkom dagen waar je met al je vragen vanuit je Oefenpraktijk bij de
vakdocenten terecht kunt.
Sinds studiejaar 2016-2017 wordt er tevens in elke IVC dag een ‘pareltje uit de Kinesiologie’
gedoceerd. Heel soms wordt de lesdag gebruikt om ouderejaars van de Kinesiologie opleiding
iets te leren wat jongerejaars al geleerd hebben in één van onze nieuwe lesdagen.
Zo was het programma voor dit huidige studiejaar:
•
•
•
•

IVC-1 Leidraad Kinesiologische behandeling, (eenmalig, vanaf nu onderdeel van de
lesdag Integratie metaforen).
IVC-2 Terug testen in de tijd inclusief vingermode.
IVC-3 Stapelen in Pause lock (PL) (eenmalig, inmiddels lesstof van de lesdag GEMS).
IVC-4 Testen met ogen open of ogen dicht (eenmalig, wordt onderdeel van de IVC
dag terug testen in de tijd).

Studiejaar 2017-2018 staan de volgende onderwerpen op het programma:
•
•
•
•

IVC-5 Aura bescherming m.b.v. kleuren.
IVC-6 Lopen door de 5 elementen (eenmalig, vanaf nu nieuw vast onderdeel van de
lesdag 5 elementen).
IVC-7 De Lüscher Kleurentest inclusief vingermode voor kleur.
IVC-8 Psychologische omkering.

In studiejaar 2018-2019 komen er dan alweer nieuwe dingen in de dagen om de eenmalige
onderwerpen te vervangen door blijvertjes zoals de Injury Recall Technique (IRT) van
Sheldon Deal, werken aan angsten/verslavingen, de betekenis van het gebit (tanden en
kiezen), etc.! Dus ook indien je wat langer over je praktijkleerperiode doet, en je dus
wellicht wel 12 IVC dagen volgt, dan blijven we je nieuwe dingen leren. Er is zo veel te
bieden!
Aantal verslagen IVC lesdagen in geval van studie langer dan 4 jaar
Als je langer dan 4 jaar over je studie doet, is het verplicht om elk jaar de IVC dagen te
volgen. Zo kan het voorkomen dat je er in totaal aan 12 deelneemt. Tot nu toe hoorde daar
ook steeds het maken van een behandelverslag bij. De examencommissie heeft n.a.v. een
verzoek van Sifra Sluis besloten, dat er maximaal 8 behandelverslagen ingeleverd hoeven te
worden ter beoordeling. Dat aantal verslagen, inclusief het volgen van de lesdagen, is nodig
om je studiepunten voor deze onderwijseenheid te behalen. Meer dan 8 verslagen mag,
maar hoeft niet. Zo wordt de studielast wat verminderd en is betere spreiding mogelijk met
het maken van verslagen als je weet dat je langer dan 4 jaar over je studie doet. Stem dit
altijd af met je studieloopbaanbegeleider. Laat altijd wel direct weten aan de docent van die
lesdag of je wel of niet een behandelverslag inlevert!
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Aantal super-en intervisie verslagen in geval van studie langer dan 4 jaar
Hiervoor geldt hetzelfde: Deelnemen aan super- en intervisie blijft verplicht, maar het aantal
verslagen dat je verplicht bent in te leveren is 8 voor supervisie en 8 voor intervisie. Extra
verslagen inleveren mag altijd, maar hoeft dus niet. Uiteraard maak je wel altijd voor jezelf
relevante aantekeningen. Hou alles bij in je portfolio in DB dan kunnen wij zien hoe ver je
bent!

Inschrijven voor lesdagen via Planned Learning
Het inschrijven voor lesdagen via PL doe je via de website NSK, pagina “Aanmelding”, door
op de knop “Aanmelden” te drukken onder:

Losse lesdagen en Nascholing dagen
en de stappen te volgen.
Op dezelfde website pagina kun je via onderstaande knop rechtstreeks zien waarvoor jij je
hebt ingeschreven en bijvoorbeeld je emailadres aanpassen. Je kunt je op deze plaats niet
inschrijven.

Mijn gegevens
Bevestiging, uitnodiging met dropbox link en factuur
Na inschrijving voor een lesdag ontvang je direct via email een bevestiging van de
inschrijving(en). Twee weken voor aanvang van de lesdag krijg je de definitieve uitnodiging
toegezonden met daarin de link naar het lesmateriaal en andere informatie in dropbox.
Bewaar deze uitnodigingen dus goed!
Via een separate mail ontvang je op dat moment ook de factuur.

Wetenschappelijk onderzoek naar de (werking van) de spiertest e.d.:
http://www.etouchforhealth.com/research/muscle_testing.html
http://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-1340-15-4

Lesmateriaal e.a. informatie in dropbox
We doen ons best om alle informatie voor een lesdag 2 weken van tevoren in dropbox te
plaatsen, maar soms lukt dat niet altijd. Check daarom altijd 1-2 dagen van tevoren via de
link uit je bevestigingsmail of er nog iets is toegevoegd, de deelnemerslijst is aangepast etc.
Ook ná een lesdag kan iets nog worden aangepast, op basis van jullie evaluaties.
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