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In deze Nieuwsbrief:
• Nieuwe vorm van theorie examens afnemen
• Afsluitende examen dag 24 juni
• Bericht van het secretariaat
• Diploma/certificaat uitreiking op 6 juli
• Diverse nieuwtjes

Nieuwe vorm van theorie examens afnemen
Al enige jaren staat op het lijstje van ‘verbeterdoelen’ voor de NSK, de overstap naar digitaal
examens afnemen. Moderner, minder arbeidsintensief, veel geschikter om een kwaliteitscyclus
op toe te passen, uitslagen sneller bekend, objectiever qua beoordeling en zo kan ik nog wel
een paar voordelen opnoemen.
Via ons lidmaatschap van het CGO (Collectief van Geaccrediteerde Opleidingen) kwam Lilian in
contact met Ab van Beek en het toets systeem Testvision®. Dit is ontworpen door het bedrijf
Teelen Kennismanagement (www.teelen.nl). Een collega opleiding werkt hier al jaren mee
voor de examens MBK en PsBK en zij hebben al een grote databank aangelegd, vol met
duizenden toetsvragen. Dit systeem van toetsing leent zich voor elk theorie-examen, mits je
eerst een databank aanlegt waarin heel veel vragen zitten waaruit het systeem vervolgens een
toets kan samenstellen in opdracht van een opleiding. Komend studiejaar gaat de NSK
samenwerken met Sonnevelt opleidingen en wellicht ook ConAmore en nog meer leden van
het CGO om zo te komen tot gezamenlijke kwaliteit in toetsing op gebied van MBK en PsBK.
Dit gaat onze docenten Eveline en Ad veel tijd schelen in het steeds opnieuw samenstellen van
nieuwe toetsen, het extern laten beoordelen van de kwaliteit en vervolgens het urenlang
nakijken.
In dit studiejaar moesten we toch al nieuwe vragen ontwikkelen voor zowel het Propedeuse
examen als het Kinesiologie examen. De vakgroep Kinesiologie heeft de afgelopen maanden
voor alle lesdagen en onderwijseenheden vragen gemaakt en deze zijn door Lilian in de
nieuwe Kinesiologie Databank opgenomen in Testvision. We werken nu nog niet online met
Testvision, maar daar moet het op termijn wel naartoe gaan, opdat je op je eigen laptop een
examen kunt maken.
Zolang we nog niet online werken, zullen we de toetsen nog klassikaal afnemen in het
Paviljoen, op schrapkaarten die ingelezen kunnen worden in de computer. Daarna volgt er
meteen een voorlopige uitslag, een beoordeling op vragen die te makkelijk (100% goed
beantwoord) of te moeilijk (100% fout beantwoord) waren en dus niet mee moeten tellen, een
analyse op de kwaliteit van vragen (iedereen geeft een ander antwoord, dus blijkbaar was de
vraag niet duidelijk genoeg gesteld) waarop de cesuur wordt aangepast en er een cijfer uitrolt.
Op 24 juni is de vuurdoop! De oefenexamens zijn al uitgereikt en de instructie om zelf een
potlood en gum mee te brengen en hoe de antwoord schrapkaarten in te vullen.
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24 juni 2017 Examen dag!
Zaterdag 24 juni is de jaarlijkse afsluitende examendag. Vrijwel elke student die in opleiding
is bij ons, heeft die dag een (her)examen af te leggen. Dat betekent dat het een gezellige,
maar strak georganiseerde, drukte gaat worden!
Om 9 uur start onder het toeziend oog van surveillanten Lilian Beeks en Jeannette Wensink
het:
• Propedeuse examen
• Het Kinesiologie examen
• Het herexamen MBK deel 2
Zorg dat je minimaal een kwartier van te voren aanwezig bent om:
•
•
•
•
•

Je ID te laten checken en je studentnummer
Je tas en telefoon etc. in te leveren
Koffie/thee te pakken
Je eventuele verklaring voor extra tijd te laten controleren
Jezelf comfortabel te installeren op een plek in de zaal die voor jou goed voelt en
waar je jezelf kunt concentreren.

Om 13.30 uur start het eerste afsluitende Praktijkexamen, gevolgd door het tweede om
15.15 uur. Jeannette Wensink en Paulien de Roos (tevens afgevaardigde IKC) zijn de
examinatoren. Een vertegenwoordiger van de Examencommissie is ook aanwezig.
Om 13.30 starten de Presentaties van het 3e jaar.
Locatie: in dezelfde zaal als waar ’s morgens de theorie examens waren.
Iedereen, al onze studenten, zijn hierbij uitgenodigd! De hele klas is in principe verplicht
hierbij aanwezig te zijn, ook als je toch geen presentatie houdt. Meld je even via de mail bij
Jeannette aan!
Examinatoren zijn Michelle Nijboer en Lilian Beeks.
• Ingrid van Dijk van 13.30-14.00 uur “Hoe stress te verlagen bij borstkanker?”
• Nicole Subat van 14.15-14.45 uur “Kinesiologie en Heileurythmie”
• Monika Choynacka van 15-15.30 uur “Van werkstress naar herstel bij hulpverleners”

Bericht van het secretariaat
•

•

•
•
•

Planned Learning: Inschrijven voor lesdagen gaat altijd via de website via de pagina
Opleiding Kinesioloog, knop Aanmelding. Kies dan voor inschrijving Losse lesdagen.
Via de knop Mijn gegevens kun je zien waarvoor je al ingeschreven staat en je
persoonlijke gegevens aanpassen zoals e-mail adres etc.
In de volgende gevallen altijd het secretariaat apart mailen: Afmelden voor een
lesdag/module, als je een lesdag vrijwillig herhaalt (dan kan de korting worden
toegepast) en in alle overige uitzonderingsgevallen.
Denken jullie eraan je tijdig voor komend jaar voor deelname aan een nieuw
studiejaar in te schrijven via het formulier Jaarlijkse her-inschrijving opleiding NSK?
Graag uiterlijk 10 juli je inschrijven voor de lesdagen die je wilt volgen komend
studiejaar.
Vakantie NSK van 12 juli t/m 21 augustus. Zowel Lilian als Jeannette rusten dan even
uit en de mail zal slechts heel sporadisch geopend worden, laat staan beantwoord…
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Diploma en certificaat uitreiking 6 juli 2017 om 19.30 uur
Iedereen die dit jaar zijn Propedeuse heeft behaald of zijn CPION MBK diploma
of is afgestudeerd als Kinesioloog, mag op 6 juli met medenemen van dierbare
familie/vrienden naar de diploma uitreiking komen.
Ook alle overige studenten en docenten en vrijwilligers van de NSK zijn uitgenodigd.
Mocht je iemand kennen die mogelijk belangstelling heeft
om de opleiding te gaan volgen, dan mag je die uiteraard
ook meebrengen!
Deze avond zal het schoolbestuur aanwezig zijn, de meeste
docenten en commissieleden en nemen we tevens
afscheid van Hetty Holtus en Biebejan Swartz.
Locatie het Paviljoen.
Diverse Nieuwtjes.
•

2e Nederlandse editie Touch for Health, de complete editie, is op de markt!
We zijn er blij mee!!!
Je kunt het bestellen via
www.merlijnboekhandel.nl
www.welkin.nl/webshop of via
www.bol.com

•

Onze oude beamer was echt stuk en
inmiddels is er een nieuwe aangeschaft.
Komend studiejaar wordt hij in gebruik
genomen in de mooie vernieuwde leslokalen van het Paviljoen.

•

Gerda Wilmink is ons nieuwe bestuurslid. Gerda is afkomstig uit het basisonderwijs,
maar al jaren actief als kinesioloog in haar eigen praktijk. Ben je nieuwsgierig naar
Gerda? Kijk op www.detelescoop.nl

Denken jullie hier nog aan:
We willen de NSK graag nog altijd goed promoten en jullie kunnen ons hiermee 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 2 september 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!
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