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Afwijkende start van het studiejaar: zonder Lilian
Zoals jullie bekend is, is Lilian sinds medio juli voor onbepaalde tijd met ziekteverlof en startte het
studiejaar voor het eerst sinds 19 jaar zonder haar bezielende leiding. Het is een gemis dat flink
wordt gevoeld. Haar taken zijn voor het komende studiejaar herverdeeld tussen Jeannette, Paulien
en het bestuur. Wij doen allemaal ons best om haar werkzaamheden zo goed mogelijk waar te
nemen. Inmiddels is Paulien vertrouwd met de gang van zaken rond de Examencommissie, fungeert
actief als studieloopbaanbegeleider voor de 1e en 2e jaars studenten en neemt deel aan de
vergaderingen met het Bestuur. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen bij van de
externe partijen waar de NSK lid van is. Jeannette stuurt de dagelijkse gang van zaken binnen de
NSK aan en heeft zich op het SNRO her-accreditatie proces gestort.
Lilian
Het gaat beter met Lilian, maar er zal nog een lange herstelperiode nodig zijn om weer op 100% te
komen. Ze heeft ons laten weten ontroerd te zijn door de vele hartverwarmende reacties die ze heeft
mogen ontvangen van velen van jullie!!
Inmiddels heeft ze als docent 2 lesdagen kunnen verzorgen en geeft in eigen tempo feedback op de
behandel- en cliëntverslagen.
Opnieuw wensen wij Lilian een goed en volledig herstel toe! We denken aan je!
Welkom aan onze nieuwe studenten
Drie nieuwe studenten zijn begonnen aan hun Propedeuse jaar bij de NSK: Sarah van den Berg,
Dorien Boek en Mariëlle van Markvoort. Met Sidney Swart erbij, die een paar maanden eerder al bij
ons was begonnen met MBK, een groep van 4 personen. Ook via deze weg van harte welkom! We
hopen dat jullie een mooie tijd bij de NSK zullen hebben op jullie pad naar startbekwaam kinesioloog!

De bijbehorende gezichten
Beginnend op rechts: Mariëlle, Nory
Bussink (zij nam deel om zich voor
te bereiden op Kinesiologie voor
dieren), Sarah, Dorien, Sidney en
Jeannette in De Villa voor Touch for
Health 2.
Eigen foto JW.

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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Alternatieve locaties
We waren natuurlijk graag met een grotere groep gestart, hetgeen ondanks alle wervingsinspanningen dit jaar een keer niet gelukt is.
De praktische consequentie is dat de lesdagen van het eerste studiejaar niet in Hotel ’t Paviljoen
plaatsvinden, maar in alternatieve locaties. Gelukkig denken docenten goed en creatief mee en is het
tot nu toe steeds tijdig gelukt om andere locaties te vinden. Dank daarvoor!! Als student betekent dit
soms geluk (dichterbij) en soms pech (verder weg, vroeger je bed uit).
Mocht je, liefst centraal in het land, een geschikte en betaalbare locatie weten, geef het dan
alsjeblieft door aan het secretariaat.
Studenten update
Jeannet Komen heeft, na haar tijdelijke pauze als gevolg van een lelijke val, haar studie weer
opgepakt. Fijn dat je er weer bij bent Jeannet!
Margriet van Diggelen gaat voorlopig van kinesiologie niet haar beroep maken, maar vindt het vak zo
mooi dat ze regelmatig lesdagen blijft volgen voor haar eigen ontwikkeling. Mooie insteek Margriet en
leuk dat we je nog regelmatig zien!
Hetzelfde geldt voor Talitha van der Hoeden. We hopen je gauw weer op een lesdag te zien!
Astrid van Winden houdt een jaar pauze om zo goed mogelijk te kunnen herstellen van haar ernstige
rugproblemen en we wensen je een goed herstel!
Ook Linda Hoogeweij doet het een jaar om diverse persoonlijke redenen wat kalmer aan. Sterkte!
Helga Zondag heeft besloten om in de buurt van haar woonplaats MBK te volgen: Succes!
Loes van Vuuren heeft afscheid genomen en ontwikkelt zich verder als kinesioloog in Espavo. Veel
plezier gewenst Loes!
Sommigen van jullie hebben zich overbelast gevoeld in de eindspurt van
het vorig studiejaar. Feit is dat jullie een fulltime HBO conforme
beroepsopleiding volgen in deeltijd en dat betekent veel in privé tijd doen.
Dat is een pittige klus. Velen van jullie combineren het met een
baan/praktijk en/of gezin en/of mantelzorg of hebben zelf
gezondheidsproblemen. Het is dan een uitdaging om te zoeken naar de
juiste balans tussen in- en ontspanning, een goede planning en het tijdig
inschakelen van hulptroepen. Dus als je vast dreigt te lopen, of zie je door
de bomen het bos niet meer, schakel dan je studieloopbaan begeleider in!!
Samen kunnen we werkbare oplossingen zoeken, zodat je plezier in je
studie en het vak houdt.
Probeer je verder zo goed mogelijk te houden aan de inlevertermijnen van
opdrachten: met het oplopen van achterstand
Trek tijdig aan de bel!
maak je het jezelf extra zwaar……
(cliëntverslagen!!).
Roosterwijzigingen:
De volgende informatie staat al enige tijd in het cursusrooster en in Planned Learning, toch even op
een rij.
Om het jullie mogelijk te maken om dagen in te halen, zijn verplaatst:
Metaforen dag 1 van 13 naar 12 januari 2018.
De Integratiedag Metaforen is verplaatst van 2 naar 4 februari 2018.
Lesdag “De Spiertest, ons instrument” van 22 april naar maandag 23 april 2018.
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Nieuwe manier van examineren: Testvision
Voor de zomervakantie hebben we voor het eerst de kinesiologie examens geëxamineerd via het
systeem van Testvision; geen open vragen meer, maar multiple choice vragen en juist/onjuist
stellingen beantwoorden. Antwoorden aankruisen op schrapkaarten, die vervolgens werden
opgestuurd en automatisch door het systeem werden nagekeken. Eventuele afwijkingen worden
meteen geconstateerd en de normering daarop aangepast. De uitslagen waren snel beschikbaar.
Deze manier van examineren en beoordelen is veel effectiever en objectiever. Het proces is
geëvalueerd, goed bevallen en we hebben besloten om alle andere theorie examens (OWE Chemie,
MBK, IPP) ook op deze manier af te gaan nemen. Achter de schermen
werken we daaraan.
Foto: https://www.testvision.nl/

Wordt vervolgd!

Praktijkvoering: nieuwe docenten en vernieuwde inhoud
De vacatures voor docenten Praktijkvoering zijn vervuld! Niet nieuw bij de NSK maar wel nieuw voor
de lesdag PV/Bedrijfsorganisatie is Michelle Nijboer. De lesdag PV/Marketing wordt gegeven door
Laurine Simkens. De overige 4 lesdagen (PV/Administratie; PV/Inleiding Recht & Sociale Zekerheid;
PV/Juridische Aspecten en de afsluitende PV/Integratiedag met tentamen) worden verzorgd door
Odile Oort. Welkom!

Michelle

Laurine

Odile

Dit team is direct aan de slag gegaan met een nieuwe, actuele verdeling van de onderwerpen over de
lesdagen. Inhoudelijk komen er andere accenten te liggen. Marketing zal zich bijvoorbeeld nu richten
op zaken rondom website en social media. Doordat kinesiologen die bij ons afstuderen straks
consulten BTW vrij mogen factureren, was een aparte dag over Fiscale Aspecten niet meer nodig. De
fiscale aspecten die nog wel van toepassing zijn worden behandeld in de lesdag Administratie.
Hierdoor komt 1 lesdag in het teken te staan van Inleiding recht & Sociale Zekerheid.
De opdrachten uit elke lesdag zullen leiden tot een ondernemersplan, dus dat hebben jullie klaar bij
succesvolle afronding van deze onderwijseenheid! Zie voor details het Addendum op het
Schoolwerkplan 2017-2018 dat separaat wordt meegestuurd.
Ook de planning is aangepast, doublures met andere lesdagen uit het 2 e en 3e jaar zijn weggehaald,
om het iedereen mogelijk te maken deze lesdagen nu te volgen (afgelopen lesdagen waren ze
geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen). De lesdagen zijn wat beter gespreid.
Het lesmateriaal wordt geheel vernieuwd.
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Her-accreditatie bij SNRO aangevraagd
Onze HBO conforme beroepsopleiding is SNRO geaccrediteerd sinds 25 januari 2015, gedurende drie
jaar. De accreditatie loopt dus 25 januari 2018 af. Ondanks de afwezigheid van Lilian hebben we de
her-accreditatie aangevraagd, betaald en de nodige stukken ontvangen die we in moeten vullen.
Jeannette werkt gestaag door aan alle documentatie die eind deze maand naar SNRO verstuurd moet
worden. We houden jullie op de hoogte.
Registratieformulier super- en intervisie: zonder overzicht geen studiepunten en
deelcertificaten!
Het is al eerder vermeld in een aparte mailing: Om jullie de studiepunten te kunnen toekennen voor
supervisie en intervisie, moet er via de portfolio gecontroleerd kunnen worden of je daadwerkelijk
ook een supervisie gesprek gevoerd hebt (of intervisie bijeenkomst bijgewoond hebt) en er een
(reflectie)verslag van hebt gemaakt. Juist voor het schrijven van het verslag schrijven, studiepunten
toegekend, omdat het veel studiebelastinguren vergt om zo’n verslag te schrijven.
Hou hiervoor s.v.p. het registratieformulier zorgvuldig bij (te vinden in dropbox NSK formulieren),
zodra je een verslag hebt geschreven en ingeleverd. Zet het in je portfolio submap super- en
intervisie. Alleen dan kunnen we je de studiepunten toekennen en deelcertificaten uitgeven!
WkkGz update van het NIBIG
In een email maakte het NIBIG ons erop attent dat zij inmiddels met Quasir samenwerken (voorheen
KPZ) en voor de afhandeling van klachten en geschillen verwijst het NIBIG de therapeuten met
WkkGz-registratie door naar de Stichting Zorggeschil. In onze Nieuwsbrief special nr. 34 staan de
oude partijen genoemd.
Ga voor de meest recente informatie altijd naar de NIBIG website!
Zie ook Studiegids 2017-2018, blz. 10.
Integratiedagen Volledige Cliëntbehandeling: Rechten en plichten bij studieverlenging op
een rij
Voorwaarde voor afstuderen blijft het volgen van minimaal 8 IVC dagen, plus 1x de lesdag
Oefenexamen Praktijk en het inleveren van 8 behandelverslagen om je studiepunten voor deze OWE
te verkrijgen.
Ook bij verlenging van de studie blijft het bijwonen van de IVC dagen een voorwaarde, dit is
noodzakelijk om de kennis en vaardigheden in kinesiologie te onderhouden en je de extra nieuwe
kinesiologische techniek die op die dagen wordt aangeboden, eigen te maken.
Indien in incidentele gevallen door overmacht een IVC dag gemist wordt, dien je als student (in
samenspraak met je persoonlijk studieloopbaanbegeleider) een voorstel voor een vervangende
opdracht/aanpak in bij de examencommissie. De examencommissie zal daarover een besluit nemen.
De oefenpraktijk is de eigen praktijk waarin je stage loopt bij jezelf onder begeleiding van een
persoonlijk studieloopbaanbegeleider. Je werkt minimaal 160 uren (80 cliëntbehandelingen, bij te
houden op handtekeningen lijst) direct met verschillende cliënten (niet zijnde medestudenten).
Indien je als student meer dan de 8 verplichte IVC dagen volgt i.v.m. studieverlenging en je hebt de
8 verplichte behandelverslagen gemaakt (en daarmee je studiepunten binnen), mag je de
behandeling op je medestudent tijdens de IVC meetellen bij de 160 uren voor de oefenpraktijk. De
medestudent moet wel de handtekeningenlijst tekenen (besluit examencommissie januari 2015), Dit
is een compensatie voor het feit dat je geen studiepunten meer krijgt. We zijn erachter gekomen dat
dit is helaas nooit opgenomen in het SWP, dat is aan onze aandacht ontsnapt, onze excuses. We
zullen dit rechtzetten in het SWP van 2018-2019.
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Addendum SWP 2017-2018
Gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangen jullie een aanvulling op het SWP 2017-2018. Het
gaat om het onderdeel Praktijkvoering en de toetsmatrijs voor OWE Chemie.
Ook deze aanvullingen zijn uitsluitend voor intern gebruik en mogen niet aan derden worden
verstrekt.
FIJN WEEKEND, met een uurtje extra!

Foto van: www.pixabay.com/nl

Paulien en Jeannette
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