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Stand van zaken SNRO her-accreditatie:
De her-accreditatie loopt nog, we hebben eind januari bericht gehad van SNRO met daarin het
verzoek om op bepaalde onderdelen extra informatie te verstrekken.
Hier is de afgelopen weken hard aan gewerkt onder aanvoering van en door Lilian. Zo is bijvoorbeeld
de hele EC berekening geactualiseerd, is het SWP daarop aangepast en meer. Het bijgewerkte SWP
2017-2018 krijgen jullie meegezonden met deze nieuwsbrief.
We houden jullie op de hoogte.
Update certificaten OWE Kinesiologie 1 en 2
Bij de herberekening van het aantal EC’s bleek dat er dit jaar onjuiste hoeveelheden EC’s staan
vermeld op de certificaten van OWE Kinesiologie 1 en 2. Het secretariaat zal de uitgereikte
certificaten de komende tijd updaten en in jullie dropbox mappen zetten.
Inschrijvingen rest studiejaar plus examens:
Het secretariaat verzoekt jullie vriendelijk maar dringend om je z.s.m. via de website in te schrijven
voor de rest van de lesdagen èn examens van dit studiejaar. De spurt naar het einde van het jaar en
m.n. de voorbereiding van alle examens (in april en juni) vergt vroegtijdige organisatie op de
achtergrond. Last minute wijzigingen vergen een hoop extra handelingen.
Praktijkvoering & oefenpraktijk
We adviseren jullie om zoveel mogelijk deel te nemen aan OWE Praktijkvoering, ook als je nog niet
zover bent om al daadwerkelijk je praktijk te starten. Door het deelnemen aan PV word je niet
‘verplicht” om bijvoorbeeld al een website te bouwen of campagnes op te zetten. Dat doe je in je
eigen tempo op het moment dat je eraan toe bent. PV leert je waar je op moet letten rond het
opzetten van je praktijk, wijst je de weg, brengt je gedachtenvorming op gang en aan het eind van
deze onderwijseenheid heb jij je ondernemingsplan klaar, dat je in de toekomst
aan kunt passen. Veel van de zaken die in PV aan de orde komen, helpen je ook
met het opzetten van je oefenpraktijk!
Datum diploma uitreiking 2018
Deze is gepland op donderdagavond 5 juli 2018 vanaf 19.30 uur in ’t Paviljoen.
Uitnodigingen en meer informatie volgt t.z.t. maar zet de datum vast in je agenda!

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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Presentatie examen Praktijkgericht Onderzoek: 23 juni de hele dag!
Vanwege het grotere aantal examenkandidaten voor dit vak dit jaar, vinden op 23 juni de
presentaties gedurende de hele dag plaats (in het systeem staat ½ dag aangegeven). Dus hou s.v.p.
de hele dag vrij! Dit examen wordt klassikaal gehouden dus alle klasgenoten dienen
gedurende de hele dag aanwezig te zijn! (SWP blz. 88, Alg. Omschrijving). T.z.t. volgt het
schema met de individuele planning. Je kunt je eigen laptop meenemen, voor de beamer zorgen wij.
Deelname aan Propedeuse examen of Theorie examen Kinesiologie bij gemiste lesdag
Als je 1 lesdag Kinesiologie door omstandigheden hebt gemist gedurende het studiejaar en je wilt
toch deelnemen aan genoemde examens, stuur dan z.s.m. een verzoek aan de examencommissie om
toestemming te vragen alsnog aan het examen deel te mogen nemen. Je verzoek s.v.p.
onderbouwen met opgave van reden missen lesdag en een voorstel om de gemiste kennis in te
halen. Je kunt het verzoek richten aan Paulien de Roos. De examencommissie vergadert maandelijks.
Praktijkexamen kinesiologie: je modeslijst verstrekken
Om je tijdens het praktijkexamen goed te kunnen volgen dien je aan het begin van het
praktijkexamen een exemplaar van je modeslijst waarmee je werkt aan de examinatoren te
verstrekken. Dit staat t.z.t. allemaal nog in de uitnodiging, maar dan weet je het vast.
Ingezonden bericht:

De juf op handen gedragen!

Een aantal van ons hebben Ruth als SLB-er of zien haar nog op de oefendag praktijk examen. Maar op
10 maart was de laatste lesdag met Ruth (Chemie 2). We hebben haar een kleinigheidje (paar plantjes)
gegeven als afscheid. En ter herinnering deze foto.
Groetjes Marga, Mirjam, Yvonne, Sanne, Saskia en Viola.

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!
Pagina 2 van 3

Keuze persoonlijke Studieloopbaan Begeleider
Na het afronden van TV Basis en het behalen van tentamen TV Basis start je oefenpraktijk
leerperiode en kies je een persoonlijk SLB-er. Stuur een mail naar de SLB-er van je keuze om dat te
regelen en informeer daarna het secretariaat wie jouw SLB-er is geworden. Hiervoor zijn
beschikbaar:
Theresi Smeijsters (4 plaatsen), Lilian Beeks (3 plaatsen) en Jeannette Wensink (1 plaats). Paulien
de Roos heeft geen plaats meer.
Verzoek aan de studenten die nu Ruth als SLB-er hebben om voor volgend studiejaar een opvolgster
te kiezen en het door te geven aan het secretariaat!
Lilian en Paulien geven een workshop via Sonnevelt opleidingen
Om de bekendheid met de spiertest, kinesiologie en de NSK opleiding te vergroten, verzorgen Lilian
en Paulien een workshop op 7 juni a.s. voor de achterban (diverse natuurgeneeskundige
therapeuten) van Sonnevelt opleidingen. Je kunt er meer over lezen via:

https://www.sonneveltopleidingen.nl/workshop/spiertesten-als-extra-instrument
Ken je mensen die kennis willen maken met de spiertest, geef de informatie dan gerust door!
Studenten update
Sanne van Rhee en Isabelle Fraase Storm lassen beiden om persoonlijke redenen een tijdelijke
opleidingspauze in. We wensen jullie het allerbeste en hopen jullie graag terug te zien!

Succes met alle tentamens en examens!
Paulien en Jeannette

Foto: https://pixabay.com/nl/arrow-doel-bereik-bullseye-sport-2889040/
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