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Zomerreces
Vakantie! Iedereen gaat nu hopelijk van een zonnige, droge, ontspannen, welverdiende vakantie
genieten na een intensief studiejaar.
Het secretariaat is zeer beperkt bereikbaar via email van 14 juli tot 19 augustus (niet telefonisch!).
Planned Learning werkt gewoon door.

Bron: www.pixabay.com/nl

Datum diploma uitreiking 2018
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 (leden examencommissie). We
namen afscheid van Lilian als coördinator en Ruth Walter als docent Middelpunt waren natuurlijk
alle geslaagden! Het centrale gedeelte werd prachtig afgesloten door een solo op de altviool
door Jacomine Punt. Zij speelde van Georg Philipp Telemann: Fantasia nr. 1; Largo - Allegro –
Grave. Bedankt Jacomine. De link naar de foto’s is jullie via email toegezonden.
23 juni 2018 Examen dag
Zaterdag 23 juni was de jaarlijkse afsluitende examendag. Altijd spannend en wat een ontlading toen
de 3 kandidaten Praktijkexamen Kinesiologie alle 3 geslaagd waren en alle studenten die boeiende
presentaties hebben gegeven! Resultaten theorie examens:
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Propedeuse examen: alle kandidaten zijn geslaagd.
Kinesiologie (her)examen: 1 herkansing, alle overige kandidaten zijn geslaagd.
Herexamen Chemie: nog een keertje.
Examen IPP: de 2 kandidaten zijn allebei geslaagd.

Voor de herkansers komt een nieuwe gelegenheid na de zomervakantie.
Aan alle geslaagden: Van HARTE!

Eigen foto’s Jeannette

Tentamen Praktijkvoering
Alle kandidaten zijn hiervoor geslaagd en hebben hun certificaat ontvangen. Goed gedaan!
CRKBO audit
Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien op FB en op de website: de CRKBO audit op 12 juni is
glansrijk verlopen, zonder verbeterpunten. Vooral dank aan Lilian voor het uitvoeren van deze audit.
We mogen onze lesdagen BTW vrij blijven factureren.
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 herinschrijving opleiding NSK?
Je verlengt je inschrijving aan de NSK vanaf het 2e studiejaar door het
invullen van het formulier Jaarlijkse her-inschrijving 2018-2019. Klik de
groene knop aan op de aanmeldingspagina bij Praktische Info op de
website:
Graag z.s.m. je inschrijven voor de lesdagen die je wilt volgen komend studiejaar.
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Studie adviezen:
• 80 cliëntbehandelingen zijn nodig van elk 2 uur voor het behalen van de studiepunten voor de
onderwijseenheid Oefenpraktijk. Uiterste inleverdatum in het afstudeerjaar is 31 mei. Probeer
in de zomer ook cliënten te blijven behandelen en een cliëntverslag(en) te maken. Leg altijd
de lijst bovenop voor de paraaf voordat je aan het consult begint. Behandelingen op
medestudenten zijn niet de bedoeling.
• Een goede spreiding van deze studielast geeft rust. 10 cliëntverslagen, waarvan 7 van 1
behandeling en 3 verslagen van elk 3 opeenvolgende behandelingen is een klus.
• Hou je registratieformulier voor inter- en supervisie goed bij, het staat in jullie dropbox
mappen.
• Voor intervisie zijn 10 bijeenkomsten nodig, plus een verslag van elke bijeenkomst van 2
pagina’s.
• Voor supervisie zijn er 8 nodig om af te kunnen studeren, plus 8 verslagen daarvan.
• Ontvang je uitslagen via de mail, zet die mail s.v.p. zelf in de map Beoordelingen en
studiepunten.
Studenten update
Nicole heeft zich uitgeschreven, gaat verder bij Welkin en komt nog een paar lesdagen meedraaien
bij ons. Je blijft van harte welkom en veel succes/plezier op je pad naar Kinesioloog!
SWP, OER, OS en Afstudeerprotocol 2018-2019
De nieuwe versies voor het komende studiejaar zijn herschreven en door het bestuur geaccordeerd.
Aan het begin van het nieuwe studiejaar sturen wij ze naar jullie op via email.
JSE = Jaarlijkse Studenten Enquête
Zoals de meeste van jullie gewend zijn, is 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!
Opening studiejaar 2018-2019 op zaterdagochtend 1-9
Voor de opening studiejaar op 1-9 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. We raden jullie dringend aan om te komen (er zijn geen
kosten aan verbonden). Het is de gelegenheid om vragen te stellen en de bijzonderheden over jouw
studiejaar te vernemen en kunnen we meer vertellen over de toekomst van de NSK.
Vanaf 10.00 uur in Rhenen.
Lestijden 2018-2019
Jullie zullen zien dat de vermelde lestijden voortaan zijn van 09.00-18.00 uur. Dit is nodig vanwege
de herberekening EC om minimaal met 8 uur per lesdag te mogen rekenen. In de praktijk blijven ze
ongewijzigd.

Wij wensen alle studenten, docenten, bestuurs- en commissieleden een
fijne, ontspannen zomer met alle tijd voor je dierbaren!
Jeannette en Paulien
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