NIEUWSBRIEF 44 NSK; juni 2018
Onderwerpen:
• Accreditatie NSK door SNRO verlengd
• Examens 23 juni
• Tentamen Praktijkvoering en de PV lesdagen
• Datum diploma uitreiking
• Laatste bijscholingsdag MBK
• Inschrijving studiejaar 2018-2019 en vakantie NSK
• AVG
• CRKBO audit
• Studenten update
• Federatie CAM
• Volgende nieuwsbrief
Accreditatie NSK door SNRO verlengd t/m februari 2021
Eigenlijk is het oud nieuws, want dit hebben we jullie natuurlijk al via mail, Facebook en de website
verteld. Dit is echter dermate leuk dat we er natuurlijk nogmaals in deze nieuwsbrief op terugkomen.
Het is een lang en intensief proces geweest dat in september door Jeannette is gestart en uiteindelijk
in mei eindigde. Eind januari kwam het verzoek om meer gedetailleerde onderbouwing en was Lilian
gelukkig voldoende hersteld om daaraan te kunnen gaan werken. Dat was een hele klus, zonder haar
kennis en ervaring konden we niet! Docenten hebben eveneens hun input geleverd en voortvarend
meegewerkt. In maart heeft een aantal bestuursleden plus Paulien een zeer constructief
adviesgesprek gevoerd met SNRO en deze adviezen zijn meegenomen in de documentatie zodat eind
april het hele pakket naar SNRO kon. SNRO liet ons gelukkig niet lang in spanning en verleende
medio mei de verlenging van de accreditatie met lovende woorden en aantal follow-up punten. Wij
zijn heel trots op en blij met het bereikte resultaat!!
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Deze accreditatie betekent SNRO stempels op de Getuigschriften bij
afstuderen t/m februari 2021, ga ervoor!
Wij waren ons ervan bewust hoe het leefde onder alle studenten.
Groot was de ontroering van Paulien, Lilian en Jeannette toen zij kort
daarop van 9 studenten een blijk van waardering en dank ontvingen
die de betrokkenheid uitstraalde!
Zo lief, bedankt!
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23 juni 2018 Examen dag
Zaterdag 23 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 spannende, gezellige en
strak georganiseerde, drukte gaat worden! Alle uitnodigingen zijn inmiddels verzonden.
Om 09.00 uur start onder het toeziend oog van surveillanten Theresi en Jeannette het:
• Propedeuse examen
• Kinesiologie (her)examen
• Herexamen Chemie
• Examen IPP

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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Om 12.30 uur start het eerste van de
3 afsluitende Praktijkexamens. Het
praktijkexamen brengt alles samen :
Wij wensen Evelien, Ingrid en Sifra
van harte veel succes, stalen
zenuwen en een prachtige
behandeling!
De examencliënten zijn geregeld.
Examinatoren zijn: Lilian, Ruth,
Theresi en Jeannette. Tevens is een
vertegenwoordiger van de
Examencommissie aanwezig.
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Om 12.30 uur starten ook de Presentaties Praktijkgericht Onderzoek van het 3e jaar.
Alle studenten zijn welkom! De hele klas is in principe verplicht hierbij aanwezig te zijn, ook als je
zelf geen presentatie houdt. Meld je even via de mail bij Jeannette aan als je komt kijken!
Examinatoren zijn Michelle Nijboer en Paulien de Roos. De onderwerpen zijn:
•
•
•

Is het van belang dat je als cliënt open staat voor de helende werking van kinesiologie en
healing om fysieke of psychische klachten te verminderen?
Wat is de relatie tussen energie en het zelfhelend vermogen en hoe kan kinesiologie daar een
bijdrage aan leveren.
Kan kinesiologie hoge bloeddruk verlagen bij vrouwen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar, met een

gezonde lifestyle, met hoge bloeddruk en zijn er dan specifieke kinesiologische technieken die
een positief effect hebben?
•
•

Kinesiologie bij hoogbegaafden en trauma’s.
Heeft kinesiologie, naast fysiotherapie, een positieve werking op de klachten van cliënten met
lymfoedeem in één of meerdere ledematen?

Tentamen Praktijkvoering en de PV lesdagen
Op 17 juni vindt alweer de laatste lesdag van Praktijkvoering plaats inclusief het
afrondende tentamen van deze onderwijseenheid. Hieraan nemen zowel NSK als
Topki studenten deel. Tijdens de afgelopen lesdagen werd er flink wat informatie
uitgewisseld en nieuwe contacten zijn gelegd, super leuk!
Odile, Michelle en Laurine zijn erin geslaagd om met geheel nieuw actueel lesmateriaal en het
koppelen aan wat van belang is voor de kinesiologie praktijk, levendige en praktisch lessen aan te
bieden. Bedankt!
Iedereen succes met het tentamen!
Datum diploma uitreiking 2018
Deze is gepland op donderdagavond 5 juli 2018 vanaf 19.30 uur in ’t Paviljoen.
Uitnodiging en meer informatie volgen binnenkort, maar zet de datum vast in je agenda!
Iedereen die dit jaar zijn Propedeuse heeft behaald, zijn CPION MBK diploma en/of is afgestudeerd
als Kinesioloog, mag op 5 juli met medenemen van dierbare familie/vrienden naar de diploma
uitreiking komen. Natuurlijk zijn ook alle overige studenten, docenten en vrijwilligers van de NSK
uitgenodigd.
Mocht je iemand kennen die mogelijk belangstelling heeft om bij de NSK lesdagen te gaan
volgen, dan mag je die uiteraard ook meebrengen!
Het schoolbestuur is eveneens aanwezig; zij en wij nemen afscheid van Ruth Walter als docent
en Lilian Beeks als coördinator van de NSK (voor alle duidelijkheid: zij blijft aan als docent!).
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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Laatste bijscholingsdag MBK:
Op 25 mei gaf Eveline van der Wel haar laatste bijscholingsdag MBK en ontving
daarvoor een kleine attentie van Jeannette. Jammer dat je hiermee stopt Eveline
en heel hartelijk bedankt voor de leerzame dagen over “Darmen en hun verhaal”
en “Hormonen” de afgelopen 2 studiejaren!

Inschrijvingen studiejaar 2018-2019:
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.
Jeannette kan dan voor haar vakantie nog afspraken maken over de locatie(s).
Vakantie NSK van 14 juli t/m 19 augustus. Jeannette rust dan even uit op haar
vakantie balkon en de mail zal slechts heel sporadisch geopend worden, laat
staan beantwoord…
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
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Het zal niemand zijn ontgaan dat de nieuwe AVG wet is ingegaan m.i.v. 25
mei: mailboxen liepen ervan over. Deze wet vervangt de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.
De NSK heeft een Privacy Statement opgesteld, alsmede een Register Verwerkingsactiviteiten,
diverse documenten in relatie met de privacy zijn/worden up-to-date gebracht en er zijn van
toepassing zijnde Verwerkersovereenkomsten afgesloten. Het Privacy Statement staat op onze
website (in de footer) en is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd om jullie er allemaal over te
informeren. Mochten jullie er vragen over hebben, neem dan contact op met het secretariaat.
CRKBO audit
Op 12 juni ondergaan we nog een audit: die van het CRKBO (Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs). Lilian en Jeannette hebben samen alles voorbereid. Lilian voert de audit uit. Hij is
van belang om BTW vrij te mogen blijven factureren. Wij hebben er vertrouwen in!
Studenten update
Isabelle, Sanne en Jeannet hebben om persoonlijke reden een pauze ingelast.
Lindsay heeft zich voorlopig uitgeschreven.
Wij wensen jullie het allerbeste en hopen jullie op korte of langere termijn weer terug te zien!
Federatie CAM
De NSK is op de hoogte gebracht van de oprichting van de Federatie CAM en wij geven jullie deze
informatie over deze ontwikkeling in het CAM-veld door. “De Federatie CAM is ontstaan vanuit de
behoefte van huisartsen (collectief) om in 2020 te kunnen doorverwijzen naar CAM therapeuten. De
federatie CAM therapeuten wil 10.000 CAM therapeuten samenbrengen waarbij men een
gesprekspartner is van huisartsen, paramedici, verpleegkundigen en alle andere groeperingen die
zich inmiddels al hebben gebundeld en aan tafel zitten bij diverse overleggen.”
“Initiatiefnemers zijn Prem Heera (arts) en Gerda Perenboom (directeur Instituut CAM). Elke partij
die is uitgenodigd om deel te nemen aan de Federatie, is onafhankelijk, heeft zeggenschap, beheerst
beleidsvaardigheden en heeft kennis van het zorgdomein. Alle partijen zien het grotere belang vanuit
eigen expertise en heeft de intentie met elkaar in dialoog te gaan. Het resultaat is om met elkaar
constructief stappen te zetten op weg naar een duurzame samenwerking en te anticiperen op
toekomstige ontwikkelingen.”

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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“Je kunt eventueel lid worden van deze federatie. Jouw voordeel als lid:
Zichtbaarheid voor je praktijk
Gratis Federatie dag inclusief 2 studiepunten t.w.v. € 75,Maatschappelijke erkenning
Samenwerken met reguliere gezondheidszorg
Betaalde vacatures voor diverse werkgroepen
Keurmerk voor CAM Therapeuten
Één BIG-CAM register
De contributie voor lidmaatschap Federatie CAM Therapeuten is € 60,- per jaar.”
Deze informatie is afkomstig van de website: https://www.federatie-cam.nl/.
Volgende nieuwsbrief:
In juli komt na de diploma uitreiking de volgende nieuwsbrief uit met daarin hopelijk meer over de
toekomst van de NSK, de praktische uitwerking daarvan etc. En natuurlijk blikken we terug op de
diploma uitreiking.

Wij wensen alle examenkandidaten veel succes met alle tentamens en
examens en een mooi resultaat!
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Paulien en Jeannette
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