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Kerstvakantie
Het voelt vaak als het toewerken naar een finish lijn, deze laatste dagen voor de Kerstdagen.
Ik hoor regelmatig opmerkingen in mijn omgeving als: ik kan mijn bed niet uitkomen, ik wil eigenlijk
een winterslaap houden, etc. Typisch WATER element behoeften.
De kerstvakantie is bij uitstek de tijd van het jaar om samen met
familie en vrienden door te brengen. Om lief en leed te delen,
extra aandacht voor elkaar te hebben en terug te blikken.
Even tot stilstand komen bij de kerstboom, genieten van vrije
dagen, de wekker uitzetten, de studie los te laten en energie op te
doen voor het nieuwe jaar. Jullie inzet is geweldig!
Namens alle docenten en bestuursleden, sfeervolle Kerstdagen en
een gezellige jaarwisseling gewenst!
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Hartelijk gefeliciteerd Kitty, Ria, Conny, Mariska, Eline en Karen met het behalen van het
tentamen TV Gevorderd! Fantastisch, geniet ervan.
Lesdagen Oefenexamen Praktijk 2019 en registratie uren oefenpraktijk
Zoals eerder gemaild is de lesdag Oefenexamen Praktijk (verplichte lesdag in het 3e studiejaar)
verzet van zondag 26 mei naar zaterdag 25 mei 2019 (i.v.m. gewijzigde beschikbaarheid docent).
Gezien het speciale karakter van deze dag (met externe oefencliënten) en het feit dat studenten uit
het 4e jaar de dag graag herhalen als extra oefenmogelijkheid voor het praktijkexamen, is het
noodzakelijk om het maximum aantal deelnemers te beperken tot 12, bij voorkeur 9, om de kwaliteit
te garanderen. De groep 3e jaars studenten is al 14 personen, dus teveel.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen aan deze lesdag (opnieuw) deel te nemen staat er een
extra lesdag gepland op 11 mei 2019. Deze gaat door in ’t Paviljoen bij minimaal 6 deelnemers. Op
dit moment zijn er 2 inschrijvingen.
Voor iedereen die deze lesdag vrijwillig wil herhalen (ongeacht op welke datum) brengen wij
€ 125,00 in rekening, anders is het financieel onmogelijk het te organiseren. Wij vertrouwen op jullie
begrip dat wij de 50% korting in dit ene geval niet kunnen toepassen.
Schrijf je z.s.m. in op de datum van je voorkeur. Let op: op 11 mei staat tevens een lesdag PV
gepland. Sta je al ingeschreven voor 26 mei en komt de nieuwe datum 25 mei je niet uit, of wil je
sowieso liever op 11 mei meedoen, stuur mij dan direct een mail dan boek ik je om (je kunt dat niet
zelf doen)!!
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! Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan
een email aan het secretariaat om je af te melden.
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Meevaller: De oefenbehandeling tijdens deze
lesdag op een externe cliënt mag je
meerekenen als 1 behandeling van 2 uur
voor je registratie oefenpraktijk. De
examencommissie heeft hiervoor toestemming
gegeven. Dus neem t.z.t. vooral je
registratieformulier mee om de externe cliënt
zijn/haar paraaf te laten zetten! Het scheelt toch
weer 1 behandeling in privétijd.
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Planned Learning, cursusinschrijvingen
Er ontbreken nog 3 inschrijvingen voor IVC 3 op 19 januari a.s. en inschrijvingen voor de lesdagen
IVC 4, Oefenexamen Praktijk en Praktijkvoering. Ik verzoek jullie vriendelijk je inschrijvingen na te
gaan en z.s.m. aan te vullen (denk ook aan examens en tentamens!).
Lesdag Energetische Bescherming t.b.v. inhalen/vrijwillig herhalen wordt gegeven op 9 februari
2019. Inschrijven via PL, de uitnodiging komt ook via PL, de factuur krijgen jullie rechtstreeks van
Paulien de Roos. Locatie: Reeuwijk.
Datum diploma uitreiking
De datum voor de diploma uitreiking is vastgesteld op dinsdagavond 2 juli 2019, zet vast in je
agenda!
Het NSK Getuigschrift na afstuderen vervangt t.z.t. alle deelcertificaten. Deelcertificaten hoef je niet
op te sturen naar Beroepsverenigingen en koepels (bewaar ze echter wel).
En verder…
• De email adressen coordinator@.., info@.. en admin@.. zijn niet meer in gebruik, graag uit
jullie adresboek verwijderen.
• Het cursusrooster 2019-2020 (wijzigingen voorbehouden) is als bijlage toegevoegd bij deze
nieuwsbrief.
Bijscholing PsMBK: hoe zit het nu?
De bijscholingsafspraken leggen de koepelorganisaties vast met de beroepsverenigingen in de kaderafspraken (de voorwaarden om lid te mogen/worden blijven van de koepelorganisatie).
Voor Beroepsverenigingen die lid zijn van de koepelorganisatie RBCZ geldt dat er jaarlijks 2 dagdelen
van 3 uur wordt besteed aan geaccrediteerde bijscholing MBK of PsBK. Heb je beide gedaan (PsMBK),
dan volgt RBCZ de richtlijn dat je voor beide vakken moet nascholen en komen daar 2 dagdelen van
3 uur jaarlijks bij. Bron: CGO (Collectief Geaccrediteerde Opleidingen).
In de nieuwsbrief van oktober 2018 van de BvK stond: "De zorgverzekeraars eisen 6 uur (twee
dagdelen) nascholing MBK per jaar. De nascholing moet een onderwerp uit de Plato-eindtermen voor
MBK bevatten. Heeft een beroepsvereniging ook PsBK verplicht gesteld dan zijn het vier dagdelen. Er
komen nog twee dagdelen voor PsBK bij. De BvK eist niet dat haar leden ook PsBK hebben. Heb je
het alsnog gevolgd en wil je dit alsnog op peil houden dan zul je jaarlijks ook nog twee dagdelen
PsBK moeten nascholen.
BIG- geregistreerde therapeuten moeten voor hun kinesiologie-registratie bij de zorgverzekeraar
verplicht de jaarlijkse bijscholing MBK voor het CAM-veld volgen."
De BvK verwijst naar de RBCZ als bron voor deze informatie.
De richtlijnen voor de hoeveelheid en aard van de bijscholing MBK/PsBK of PsMBK kunnen dus
verschillen per Beroepsvereniging en per Koepelorganisatie. Ga dit bij hen na zodra het voor jou van
toepassing is. Certificaten van gevolgde bijscholingsdagen dien je op te sturen naar je
Beroepsvereniging.
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! Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan
een email aan het secretariaat om je af te melden.
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Opleidingsinstituten die SNRO en/of CPION geaccrediteerde MBK/PsBK en PsMBK
bijscholingen bieden vind je op de websites van SNRO en CPION.
Een ‘accreditatie’ van een bijscholingsdag MBK/PsBK door een Beroepsvereniging is niet gelijk aan
een SNRO en/of CPION accreditatie!
De Bijscholingsdag PsBK van de NSK ‘Opheffen blokkades in persoonlijke ontwikkeling’ (maandag
18 maart 2019) valt onder de CPION erkende opleidingsinstituten voor MBK/PsBK. Overige
geïnteresseerden zijn uiteraard welkom.
Artikel uit Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg inz. Voor- en nadelen van het
lidmaatschap van een beroepsorganisatie
Ik trof een interessant artikel aan van Karin de Jonge in het genoemde Vakblad nr. 6 van
november/december 2018, waarvan ik denk dat het van nut voor jullie kan zijn en stuur het met
deze nieuwsbrief mee.
De keuze voor lidmaatschap van een Beroepsvereniging en Koepelorganisatie en welke, is een
persoonlijke. De NSK geeft daarover geen advies.
Om jullie op weg te helpen in het woud van organisaties, hierbij het volgende ter informatie:
Koepelorganisaties voor het CAM veld zijn (op alfabetische volgorde):
CAT, KAB, NIBIG, NNG (RING), RBCZ.
NIBIG heeft WKKGZ voor Vrije therapeuten (die niet zijn aangesloten bij een Beroepsvereniging,
want dat kan natuurlijk ook).
Beroepsverenigingen waar kinesiologen terecht kunnen zijn: BATCH, BVK, FAGT, LVNG, NOAG, NWP,
VBAG, VIV, VNT).
Informeer altijd eerst of je met het Getuigschrift Kinesioloog van de NSK (SNRO geaccrediteerd, 240
EC) bij hen terecht kan.
Deze informatie is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld, onjuistheden kunnen echter voorkomen. NSK stelt zich niet
aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie. Tevens sluit NSK elke aansprakelijkheid
uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en het artikel uit het
vakblad.

Praktijkruimte te huur in Utrecht:
Dit stond in de Nieuwsbrief november 2018 van de Holos Academie:

“HOLOS HUIS
Zoals je weet, gaan we begin volgend jaar met Holos verhuizen naar Nachtegaalstraat 31. Het pand biedt
volop mogelijkheden om Holos in een breder kader inzetbaar te maken. In het Holos Huis, zoals Ellen dit
mooie initiatief heeft genoemd, is ruimte voor verschillende praktijken en opleidingen. Er is een aantal lokalen
voor theorie-, praktijk- en meditatielessen. Ook zijn er 4 behandelpraktijken die per dagdeel verhuurd gaan
worden. Ideaal voor wie een praktijk wil beginnen. Er komt een kantine, waar je een lekker sapje of biologisch
broodje kunt kopen, maar ook je eigen lunch kunt gebruiken.
Op dit moment is Ellen in gesprek met verschillende partijen die cursussen of opleidingen willen aanbieden
vanuit een holistische visie. Ter promotie van het Holos Huis komt er eigen website. Deze zal in een nieuwe
huisstijl worden gemaakt en worden onderhouden door Holos. Wil je meer informatie over dit initiatief of wil jij
je praktijk vestigen in het Holos huis, neem dan contact op met Ellen Rolvink via: ellen@holos.nl of per
telefoon: 030-290 05 07.” (Academie)
Secretariaat op kerstreces
Het secretariaat is van dinsdag 25 december t/m zondag 6 januari a.s. gesloten vanwege het
kerstreces. Mails worden slechts sporadisch beantwoord.
Hartelijke groeten en fijne feestdagen, Jeannette Wensink, Secretariaat NSK
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