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Start studiejaar 2018-2019
De start van dit studiejaar was een zeer bijzondere door de onvoorziene ontwikkelingen gedurende
de zomerperiode. De beslissing om de NSK te sluiten over 2 jaar met alle gevolgen voor iedereen
was beslist geen eenvoudige, wel de juiste.
De opening studiejaar op 1-9 was druk bezocht en bood gelegenheid om te ventileren en vragen te
stellen. De reacties en dankbaarheid van de 3 e en 4e jaars studenten waren hartverwarmend, dank
daarvoor! Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd en saamhorig jullie aan de slag zijn gegaan.
Het was echter heel vervelend om de 1e jaars studenten van vorig jaar teleur te moeten stellen.
Alle externe relaties, oud-studenten en bij-/nascholers van de NSK zijn eveneens via een brief op de
hoogte gebracht van de situatie. De leden van het vorige bestuur zijn persoonlijk bedankt en tijdens
de bestuursvergadering van dit najaar zal er nog persoonlijk afscheid genomen worden van de
voorzitter Henk Klein Kranenburg.
Studie adviezen en SNRO
Een van onze externe relaties is natuurlijk SNRO. In een schriftelijke empathische reactie liet
SNRO haar punten van aandacht weten. Een daarvan is dat iedereen die de komende 2 jaar
afstudeert dat doet op basis van het geaccrediteerde curriculum van 2018 en de daarbij
behorende studielast. Zij monitoren dat.
Dit kan betekenen dat voor m.n. de ‘lang-studerenden’ eerder verleende vrijstellingen voor
bepaalde lesdagen uit de Postpropedeutische (nu Hoofd)fase (bijv. Energetische bescherming,
Espavo Basis) kunnen worden ingetrokken. Het gaat hierbij om een zeer beperkt aantal
studenten en lesdagen. De examencommissie is hier uiteraard ook bij betrokken en zodra het
precies duidelijk is, komen wij daar bij de studenten in kwestie op terug.
NB: Het gaat hier niet om vrijstellingen die afgegeven zijn op basis van genoten vooropleiding of
uit de Propedeuse!!
Studenten update
Isabelle Fraase Storm, Linda Hoogeweij-Koel en Sanne van Rhee hebben besloten niet verder te gaan
met de Beroepsopleiding tot Kinesioloog. Lindsay van Zijl was voor de vakantie al definitief gestopt.
Isabelle en Linda zien we nog een aantal lesdagen terug, zij gaan voor hun CPION PsMBK diploma.
Wij hebben afscheid moeten nemen van Mariëlle Markvoort en Sarah van den Berg uit het 1 e jaar en
wensen hen veel succes in hun ontwikkeling tot kinesioloog elders.
Dorien Boek, Nicole Subat en Sidney Swart zien we nog een aantal lesdagen terug, zij gaan voor hun
CPION MBK diploma.
De OWE Praktijkvoering staat natuurlijk ook open voor inschrijving voor alle gestopte studenten.
Wijzigingen cursusrooster
• De eerste lesdag IPP is verzet van vrijdag 11-1 naar zaterdag 12-1-2019, zodat het eerste
blok van 2 dagen IPP aansluitend plaats kan vinden en in het weekend. Is aangepast in PL.
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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Lesdag Centering t.b.v. inhalen/vrijwillig herhalen is verzet naar dinsdag 13 november 2019.
Locatie: Praktijkruimte van Odile Oort in Den Dolder. Docent: Jeannette Wensink.
Lesdag Energetische Bescherming t.b.v. inhalen/vrijwillig herhalen wordt gegeven op 9
februari 2019. Inschrijven graag via PL, de uitnodiging komt ook via PL, de factuur krijgen
jullie rechtstreeks van Paulien de Roos. Locatie: Reeuwijk.
Bijscholingsdag PsBK door Ad van Vugt: ‘Opheffen blokkades in persoonlijke ontwikkeling’ is
verzet van 14 naar maandag 18 maart 2019. Voor degenen die reeds hun CPION
MBK/PsMBK hebben en jaarlijks moeten bijscholen. Overige geïnteresseerden zijn uiteraard
welkom.
Extra examendatum gepland voor Presentatie Praktijkgericht onderzoek vanwege groot aantal
deelnemers: zondagochtend 23 juni. Graag beide data vrijhouden. T.z.t. wordt de verdeling
over zaterdag 22 en zondag 23 juni vastgesteld.
Ook de Praktijkexamens Kinesiologie worden verspreid over 22 en 23 juni afgenomen. Graag
beide data vrijhouden. T.z.t. wordt de verdeling over zaterdag 22 en zondag 23 juni
vastgesteld.

De lesdagen uit het 2e jaar die dit jaar nog worden gegeven om inhalen mogelijk te maken
mogen jullie natuurlijk vrijwillig herhalen voor 50% van het lesgeld!
Denk aan Elektromagnetisch op 3-11-2018 in Ruurlo, Spiegelen op 26-1-2018 in Ruurlo,
Kinesiologie Totaal op 23-3-2019 in Reeuwijk. Indien er belangstelling is voor herhalen
van GEMS kan dat op 2-12, laat dat dan z.s.m. weten aan het secretariaat.
Planned Learning
In PL staan oude inschrijvingen vermeld van vorig jaar (bijv. tentamen TV Basis, Studiebegeleiding,
Jaarlijkse her-inschrijving, Royalties etc.). Deze zijn passé, maar niet uit het systeem te verwijderen
omdat er geen einddatum op staat. Het zijn ‘inschrijvingen’ die niet gekoppeld zijn aan een lesdag
met datum, maar gemaakt zijn om factureren vanuit PL mogelijk te maken. S.v.p. negeren en het
secretariaat s.v.p. daarover niet meer mailen.
Bedankt voor het meewerken aan tijdig inschrijven, het maakt de organisatie van alles zoveel
makkelijker! Voor IVC lesdagen in november, januari en april ontbreken overigens nog een aantal
inschrijvingen….
CPION diploma aanvragen en facturen
Degenen die naar verwachting komend studiejaar hun CPION MBK of PsMBK afronden ontvangen in
de week van 8 oktober de facturen daarvoor (€ 105,00).
Dit vroege tijdstip hangt samen met het feit dat aan het begin van het studiejaar de meldingen en
aanvragen door het secretariaat naar CPION gestuurd dienen te worden.
Facturen jaarlijkse studiebegeleiding
De facturen voor de jaarlijkse studiebegeleiding van € 200,00 ontvangen jullie in de week van 29
oktober.
En verder….
Denk aan het regelmatig bijhouden van je super- en intervisie registraties.
De behandelingen die je uitvoert in het kader van het (voortzetten van) Praktijkgericht onderzoek
tellen mee voor je registratie Oefenpraktijk, dus denk aan de parafen van je oefencliënten!
Secretariaat paar dagen gesloten
Het secretariaat is van woensdag 3 t/m zondag 7 oktober a.s. gesloten vanwege een korte vakantie.
Ciao!
Hartelijke groeten,
Jeannette Wensink, Secretariaat NSK
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