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In deze Nieuwsbrief:
• Gezond financieel beleid
• Tarieven volgend studiejaar 2017-2018

Gezond financieel beleid
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al werd aangekondigd, is het schoolbestuur bezig met een
meerjarig beleidsplan voor de NSK. Dit houdt in dat we naast onze inhoudelijke plannen ook
kijken naar onze financiële planning. Een gezond financieel beleid hoort bij een gezonde
toekomst.
Ondanks een groeiend aantal studenten en een paar hele goede jaren, vanwege de inhaalslag
op het gebied van medische basiskennis door erkende kinesiologen, hebben we ook te maken
met stijgende kosten en met onderbezetting van de hogere leerjaren door uitstroom vanuit
de opleiding. In het kalenderjaar 2016 heeft de NSK een verlies geleden van ruim € 4500,en de begroting 2017 laat ook geen positief resultaat zien.
Het streven van de NSK is altijd ‘maatwerk’ geweest; elke student mag in zijn eigen tempo
en met persoonlijke begeleiding een studieprogramma op maat doorlopen: pauzes van enkele
maanden tot jaren inlassen, vrijstellingen aanvragen, lessen en examens waar mogelijk privé
inhalen, lesdagen van soms erg kleine aantallen gaan vrijwel altijd toch (met verlies) door,
enzovoorts. Dit betekent heel veel administratiewerk voor de coördinator en het secretariaat.
Sinds 2010 is het lesgeld niet meer verhoogd en staat het op € 115 soms € 130 per lesdag.
Alles in aanmerking genomen, moet het bestuur maatregelen treffen om te zorgen dat
iedereen die nu aan de NSK studeert ook nog kan afstuderen. Bij een faillissement is
niemand gebaat... Studenten laten overstappen naar collega opleidingen is erg lastig, want
curricula sluiten niet op elkaar aan.
Derhalve moet onze kosten/batenstructuur vereenvoudigd worden! Momenteel is de
penningmeester, die tevens de boekhouding doet, 4-6 uur onbezoldigd voor de NSK aan het
werk en dat kan uiteraard niet.
Onze kostenstructuur was jarenlang zodanig dat de opbrengsten van de lesdagen
voornamelijk de locatiekosten dekten en de docentkosten. Slechts een (te) klein deel was
voor de overheadkosten. Dit kan zo niet langer zo is gebleken.
Op 16 maart jl. is er een bijeenkomst geweest met bestuur en docenten van de NSK. Daar is
aan de docenten een begroting 2017 gepresenteerd waarin het uurtarief van de docenten
onderling gelijk getrokken is en flink omlaag is bijgesteld.
Eenmalige kosten van inschrijving en de jaarlijkse studiebegeleiding gaan in prijs omhoog,
prijzen voor lesdagen worden gelijk getrokken wat betekent dat sommige lesdagen
goedkoper worden en andere duurder. Examengelden gaan omhoog en worden gelijker
verdeeld om de administratie ervan te vergemakkelijken en recht te doen aan de hoeveelheid
werk die er zit in het opstellen, afnemen en nakijken ervan.

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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Tarieven studiejaar 2017-2018
Wat betekent dit nu concreet voor jullie en voor nieuwe studenten?
1. Eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe studenten wordt € 150,-. Las je een jaar (of meer)
pauze in, dan schrijf je jezelf uit, je krijgt geen facturen meer. Later schrijf je jezelf
weer in zodra je de draad weer oppakt en je krijgt dan een nieuw studieadvies voor
het dan geldende opleidingscurriculum.
2. Met ingang van het komend studiejaar schrijft elke zittende student zich jaarlijks,
opnieuw in à € 50,- voor het nieuwe studiejaar. Je krijgt dan, zoals nu ook al het
geval is, weer een Bewijs van Inschrijving en je geeft in Planned Learning aan welke
lesdagen je gaat volgen.
3. Elke lesdag gaat € 125,- kosten (dit varieerde tussen de € 115 en € 130).
4. Jaarlijkse kosten voor studiebegeleiding gaan naar € 200,- per jaar. Hiervan word je
persoonlijke studiebegeleiding betaalt, het nakijken van de 10 cliëntverslagen in de
praktijkleerperiode, van behandelverslagen (de tentamens na lesdagen integratie
waarvoor geen aparte examenkosten in rekening worden gebracht) en van het
eindwerkstuk.
5. Alle theorie examens (Propedeuse, MBK, IPP, Kinesiologie) worden € 150,-, alle
theorie tentamens worden € 100,- (TV basis, TV gevorderd, Orthomoleculaire
basiskennis), de Presentatie kost komend studiejaar ook € 100,- en het afsluitende
Praktijkexamen kost € 250,-. Herkansen kost hetzelfde.
Aparte lesdagen die afgestudeerde kinesiologen volgen in het kader van bij- of nascholing
MBK, PsBK of Kinesiologie gaan in prijs omhoog naar € 150,- per lesdag.
Voordeel voor jullie is, dat de grootste kostenverhoging in het propedeusejaar valt, omdat
daar de meeste lesdagen in zitten en dat ligt bij het merendeel van jullie aan het einde van
dit studiejaar achter je!
Met het Paviljoen vindt momenteel overleg plaats met als inzet het terug brengen van de
kosten. Nu maken locatiekosten 15% van onze totale kosten uit.
We nemen afscheid van onze vaste administratief medewerkster Biebejan Schwartz. Zij
verzorgde jarenlang tot volle tevredenheid de facturatie en paste op de
betalingen/aanmaningen. Vanwege de invoer van Planned Learning, kunnen haar taken nu
deels geautomatiseerd plaats vinden en deels neemt het secretariaat die over. Biebejan
bedankt!!

We hopen op jullie begrip voor deze noodzakelijke aanpassingen in de kosten en baten van
de opleiding, zodat we die kunnen blijven verbeteren en aanbieden. We zijn zuinig op onze
SNRO Hbo-bachelor accreditatie, de 240 ECTS inclusief een eigen CPION geaccrediteerde
MBK/PsBK opleiding en bijscholing!
Onze aantrekkelijke kanten, naast onze kwaliteit, zoals kostenspreiding over het hele
leerjaar en betaling alléén voor gevolgde lesdagen, mogelijkheid tot spreiding van je
studielast naar een bij jou passend tempo, instappen op andere momenten in het
studiejaar, zullen we handhaven!
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