NIEUWSBRIEF 40 NSK; juli 2017
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 na een jaar .
Het secretariaat is zeer beperkt bereikbaar van 20 juli tot 21 augustus. Na 21
augustus is Jeannette weer gewoon bereikbaar zoals jullie gewend zijn.
Planned Learning werkt gewoon door.
Mededeling van de voorzitter van het NSK Bestuur:
Geachte dames en heren,
Middels dit bericht wil ik als voorzitter van het bestuur van de NSK u meedelen dat het
bestuur in zijn laatste vergadering het verzoek van Lilian Beeks, onze coördinator, om
tijdelijk terug te treden vanwege gezondheidsredenen, heeft ingewilligd.
U allen begrijpt dat het voor Lilian een moeilijk verzoek was: zij is de basis onder onze
opleiding, betrokken bij allen en alles en voelde/voelt zich verantwoordelijk voor
studenten, docenten, school en bestuur.
Eigenlijk is Lilian onmisbaar; zo voelt dat voor het bestuur en zo voelen ook alle bij de
school betrokkenen dat.
Bij de laatste diploma-uitreiking was dat zichtbaar en merkbaar.
Lilian heeft te kennen gegeven een periode van absolute rust nodig te hebben om haar
krachten weer terug te krijgen. In goed overleg met haar is besloten dat haar werk vanaf
nu en gedurende het komende jaar wordt overgenomen door Jeannette Wensink en
Paulien de Roos. Zij voeren in onderling overleg en goede samenwerking de
werkzaamheden uit.
Met vriendelijke groet,
Henk Klein Kranenburg
Voorzitter NSK
Andere taakverdeling binnen NSK i.v.m. afwezigheid Lilian
Als eerste wensen wij Lilian van harte vooral een goed en volledig herstel toe! We denken aan je!
Hieronder een overzicht van de tijdelijke nieuwe taakverdeling die voor jullie als studenten van
belang is:
• Helen Derksen (lid Bestuur) is ad interim coördinator voor de contacten met externe
organisaties.
• Jeannette is aanspreekpunt voor nieuwe, belangstellende studenten.
• Paulien de Roos neemt de studiebegeleiding van de 1e en 2e jaarstudenten over en woont de
vergaderingen van de Examencommissie en het Bestuur bij. Aanvragen voor vrijstellingen of
andere individuele kwesties die je als student voor wilt leggen aan de examencommissie kun
je dan ook aan haar richten.
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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•

•

Jeannette beheert de mailbox van coordinator@schoolvoorkinesiologie,
info@schoolvoorkinesiologie (plus natuurlijk die van het secretariaat) en pakt op wat daarin
verschijnt of legt het bij de juiste persoon neer.
Lilian blijft wel haar werkzaamheden als docent verrichten, dit is inclusief het nakijken van de
cliëntverslagen van de studenten voor wie zij de persoonlijk Studiebegeleider is in de
praktijkleerperiode.

Wat kunnen jullie doen?
• Haar behoefte aan rust respecteren en haar niet mailen/bellen.
• Kaartje sturen naar Kaaldijk 11, 7261 SC Ruurlo is natuurlijk helemaal goed!
• Veel vragen die coördinator en secretariaat bereiken zijn zaken die in SWP, OER, OS en/of op
de website vermeld staan, of in Nieuwsbrieven. Probeer eerst of je zelf het antwoord op je
vragen kunt vinden, voordat je mailt.
• Zet je cliëntverslagen, behandelverslagen en formulier super-/intervisie altijd direct in je
dropbox folder.
Vast vriendelijk bedankt voor jullie medewerking!
Bestuurswijziging
De vacature voor Secretaris Bestuur is vervuld: Hennie Dekker (oud-studente NSK, lid Werkveld
Advies Commissie), neemt deze taak vanaf nu over. Hennie van harte welkom en veel succes!
Diploma uitreiking 6 juli 2017
Super trots zijn we op 2 afgestudeerden, 9 Propedeuse en
5 CPION MBK/PsBK geslaagden!
Het was een feestelijke, gezellige avond waar veel mensen
dik verdiend in het zonnetje zijn gezet, zoals Lilian en de
vrijwilligers die de NSK ondersteunen. We namen afscheid
van Hetty en Lex: Geniet van jullie pensioen! Middelpunt
waren natuurlijk alle geslaagden!
Het centrale gedeelte werd prachtig afgesloten door een solo
op de altviool door Jacomine. Zij speelde een prelude van
J.S. Bach (en je bent geboekt voor volgend jaar!!!).
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SWP, OER en OS 2017-2018
De nieuwe versies voor het komende studiejaar zijn (bijna) herschreven op een paar details na. Het
bestuur is reeds akkoord. Aan het begin van het nieuwe studiejaar sturen wij ze naar jullie op via
email.
Jaarlijkse her-inschrijving
Je verlengt je inschrijving aan de NSK vanaf het 2e studiejaar door het
invullen van het formulier Jaarlijkse herinschrijving. Klik de groene knop
aan op de aanmeldingspagina bij Praktische Info op de website:

JSE = Jaarlijkse Studenten Enquête
Zoals de meeste van jullie gewend zijn, krijgen jullie ook deze zomer de link naar de JSE 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 nog eens na op het belang van deze enquête!
(zie www.schoolvoorkinesiologie.nl/Nieuwsbrieven).
Opening studiejaar 2017-2018
Voor de opening studiejaar op 2-9 met tegelijkertijd Informatieochtend voor nieuwe studenten,
krijgen jullie in augustus een uitnodiging per mail via het secretariaat. Dit loopt niet via Planned
Learning omdat de verschillende “jaargangen” op verschillende tijdstippen voorgelicht worden. Het is
niet verplicht om de opening van het studiejaar bij te wonen en er zijn geen kosten aan verbonden,
maar we raden jullie aan om te komen. Het is de gelegenheid om vragen te stellen en de
bijzonderheden over jouw studiejaar te vernemen. Paulien en Jeannette verwelkomen jullie graag.
Onderwijseenheid Praktijkvoering 2018
Nu Lex van Ravensteijn en Hans Moelee te kennen hebben gegeven komend studiejaar niet
beschikbaar te zijn als docenten PV, zijn/worden nieuwe docenten geworven en nieuw
lesmateriaal ontwikkeld. Zo wordt bijvoorbeeld het onderdeel Online Marketing toegevoegd!
Langs deze weg bedanken wij Lex voor zijn inzet voor de NSK en Hans voor zijn bereidwilligheid
om het afgelopen jaar 2 PV lesdagen te verzorgen (die helaas geen doorgang konden vinden
vanwege onvoldoende deelnemers).
Vooruitblik
Komend studiejaar zijn er geen wijzigingen in het curriculum t.o.v. afgelopen jaar.
Er komt een heraccreditatie door SNRO middels een visitatie en bureaustudie gedurende het
eerste semester aangezien per 25-1-2018 de huidige HBO conforme accreditatie verloopt.
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NSK-BvK
Wij ontvingen van de BvK de volgende brief d.d. 12 juli jl.:
“De toelatingscommissie heeft de opleidingsformulieren van de afgestudeerde NSK studenten
getoetst en besloten dat zij op Practitioner niveau worden beëdigd en lid van de BvK kunnen worden.
De NSK is een gedegen opleiding. Ze voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraars waardoor
afgestudeerden vergoed kunnen worden als zij zich aanmelden bij RBCZ.
Zodra BvK leden, afgestudeerd bij de NSK, over 500 lesuren kinesiologie (volgens de verdeelsleutel,
die tijdens de ALV op 18 november 2016 is vastgesteld) beschikken, kunnen ze de titel Erkend
kinesioloog® aanvragen en als Erkend kinesioloog® beëdigd worden.
De afgestudeerden van de NSK hoeven geen Nascholingstraject (BvK) te volgen om in het ARCOS
Kwaliteitsregister voor Kinesiologie te komen omdat de NSK SNRO geaccrediteerd is.”
Voor verdere informatie verwijzen wij jullie naar de BvK.
EC's en studiepunten; het verschil1
Er bereiken ons veel vragen over EC's en studiepunten. Per beroepsvereniging worden er
verschillende eisen gesteld. Hieronder een korte uitleg hoe het werkt.
EC = European Credits
EC's komen voort uit het Europees-onderwijs-reken(eenheid)systeem (European Credits Transfer
System: ECTS) voor het berekenen van studiepunten. Dit systeem is op Europees niveau vastgesteld
maar wordt ook daarbuiten (bijvoorbeeld Amerika) gebruikt. Binnen dat systeem worden
studiepunten berekend aan de hand van de omvang (in uren) van een studie.
Dit systeem is belangrijk voor opleiders i.v.m. accreditaties.
Studiepunten
Systeem om te voldoen aan voldoende bij- & nascholingspunten voor het bijhouden van vakkennis
van het beroep.
Het aantal te behalen studiepunten wordt per beroepsvereniging vastgesteld, er zijn geen afspraken
over en ze zijn niet vergelijkbaar met EC's. Veelal betreft het hier een aantal studiepunten per
dagdeel, per dag of zelfs per bij-/nascholing die gevolgd wordt. Ten onrechte worden ook vaak
studiepunten verstrekt voor het bijwonen van (algemene/leden/jaar)vergaderingen en andere zaken,
immers: studiepunten kun je alleen verwerven met studie, niet met activiteiten waaraan geen
leermoment verbonden is.
Dit systeem is belangrijk voor zorgverzekeraars en dus beroepsverenigingen.

Wij wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie!
Lilian en Jeannette

1

Uit de Nieuwsbrief van Instituut CAM mei-juni 2017
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