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Instituut CAM
1. Assistentie gevraagd bij open dagen
Wat zijn we er blij mee dat onze opleiding tot kinesioloog een nieuw onderdak heeft gevonden
bij Instituut CAM! Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het eerste studiejaar
gestart.
Er worden de komende maanden via Instituut CAM open dagen gehouden om nieuwe studenten
te werven. Wie wil als student de opleiding daar, samen met een NSK docent, promoten? Het
zou super zijn als er studenten bij zijn! Stuur een mail naar het secretariaat om je op te geven.
Dit zijn de data waarvoor wij nog assistentie zoeken:
11 mei (Jeannette), vrijdag 21 juni (Lilian) en zaterdag 24 augustus 2019 (Lilian).
Tijd: 10.00 – 13.00 uur, ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur.
Locatie:
University College Utrecht (UCU)
Campusplein 16
3584 ED Utrecht
Reiskosten worden vergoed door Instituut CAM op basis van openbaar vervoer of € 0,19 per km.
Er is gratis en voldoende parkeergelegenheid op het terrein.
Tijdens de open dag van zaterdag 13 april zijn Hennie Dekker en Karen van der Velde aanwezig,
hartstikke bedankt dames!
2. Uitwisseling als oefencliënt
De studenten aan de CAM opleidingen Energetische Therapie en Natuurgeneeskunde dienen net
als onze studenten in de laatste jaren van hun opleiding oefencliënten te behandelen.
Hier ligt een mooie kans tot uitwisseling! Als je zelf oefencliënt wilt zijn, kun je je daarvoor
aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@instituut-cam.nl. En natuurlijk ook om te
vragen of er studenten zijn die bij een kinesioloog in opleiding als oefencliënt willen komen!
Dus, zoek je nog oefencliënten en/of wil je er één zijn, onderneem dan actie.
Er is al 1 match tot stand gekomen, leuk toch!
3. Workshop ‘Spiertesten als extra instrument‘
Lilian en Paulien geven op donderdag 16 mei de hierboven genoemde workshop bij Instituut
CAM voor mensen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van de spiertest en/of de
opleiding Kinesiologie. Ken je mensen die overwegen om de opleiding te gaan doen, maak ze
hier dan s.v.p. op attent! Alvast bedankt.
https://instituut-cam.nl/bij-nascholingen-cam/spiertesten-als-extra-instrument/
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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Voorlichting VNT op zondag 7-4 na afloop van lesdag IVC-4
Aanvankelijk zou het VNT op 13-4 een uurtje komen om het een en ander te
vertellen over hun beroepsvereniging. Helaas bleek dit niet mogelijk omdat zij die
dag een Algemene Ledenvergadering hebben en alle ambassadeurs bezet waren.
Even was er nog sprake van dat Paulien de Roos (zij is VNT-lid) het zou doen,
maar ook zij was die dag verhinderd.
Het is creatief opgelost: Paulien verzorgt het alsnog na afloop van de lesdag IVC4 op 7-4 voor de belangstellenden en neemt informatiemappen mee over het
(student)lidmaatschap. Dus blijf nog even zitten als je geïnteresseerd bent.

Examens 13 april en beschikbaarheid zaal ’s middags
Op 13 april vinden tussen 09.00-12.30 uur de schriftelijke examens Chemie, IPP en Theorie examen
Kinesiologie (inhalen) plaats. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verzonden. Heel veel succes
met leren!
De zaal is voor de hele dag gehuurd en is daarom ’s middags beschikbaar voor intervisie en/of
oefenen!

Lesdagen Oefenexamen Praktijk 2019 en registratie uren oefenpraktijk
Zoals eerder vermeld vinden deze plaats op zaterdag 11 en 25 mei in Hotel ‘t Paviljoen. Aan elke dag
nemen 6 studenten deel plus de oefencliënten.
Reminder: 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.
NB: Er is geen verslagplicht, een vrijwillig geschreven verslag telt niet mee als cliënt- of
behandelverslag.
Studenten update
Olga van de Mortel is op 7 maart bevallen van een gezonde dochter: Amélie. Nogmaals van harte!
Sandra van Strijp is door privé omstandigheden niet in de gelegenheid om het 3e en 4e studiejaar aan
de NSK te volbrengen, zo lijkt het. We houden contact!
Lindsay van Zijl en Isabelle Fraase Storm hebben besloten te stoppen met de opleiding voor het
CPION PsMBK diploma. Isabelle is geslaagd voor het tentamen TV Gevorderd.
Jeannet Komen en Jos van Haaren zijn geslaagd voor het tentamen TV Basis. Gefeliciteerd!

Interessant: documentaire “Heal”, te zien op Netflix en You tube
(en mogelijk ook via andere media). Bedankt voor de tip Kitty!

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.
Pagina 2 van 4

Levensenergiedag op 26 mei 2019 met en bij Coby Schasfoort
Graag breng ik het programma van deze unieke dag vol kinesiologie onder jullie aandacht.
Inschrijven kan tot 1 mei a.s. via email aan Els Jansen: touch4els@hetnet.nl
Zie voor meer informatie: https://zichtverbreders.nl/levensenergiedag-26-mei-2019.html

Programma Levensenergiedag 26 mei 2019
10.00
11.00
11.00
11.30

- 11.00 uur
- 11.30 uur
– 13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee
Welkomstwoord
Marion Rosenthal vertelt en zingt over ‘Sprankelende levensenergie’
‘Levenstapijt: oprollen, uitrollen, inrollen…’
Verrassingsworkshop met Coby Schasfoort

13.00 – 14.00 uur

LUNCHPAUZE

14.00 – 14.15 uur
14.15 – 15.30 uur
14.15 – 15.30 uur

Prana Kriya-oefeningen met Hanny Nieuwenkamp
“Spiegelbeeld”: balanceren van de mimische spieren, workshop met Els Jansen
Workshop “Spiertesten en je emotionele aansturing” door Rens en Alice van der
Hout
THEEPAUZE
Stembevrijding met Liesbeth Kloppenburg

15.30 – 16.00 uur
16.00 – 17.00 uur

17.00 - AFSLUITING en winetime?
Tussendoor:
Labyrint lopen met Elly Dienske.
‘Galactische signatuur’ met Tzolkin/Mayakaarten door Lucia Soppe.

Planned Learning, cursusinschrijvingen
Er ontbreken nog inschrijvingen voor het Praktijkexamen Kinesiologie en het Presentatie examen
Praktijkgericht Onderzoek. Ik verzoek jullie vriendelijk je inschrijvingen na te gaan en z.s.m. aan te
vullen.
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Praktijkexamen Kinesiologie
Alle informatie hierover staat natuurlijk in het SWP. Toch een paar aandachtspunten op een rijtje:
• Wij regelen de examencliënten.
• De examencliënten vullen vooraf een kort anamnese formulier in en dat wordt voor aanvang
van het praktijkexamen ter voorbereiding op papier aan de kandidaat verstrekt.
• De formele examenduur is 1 uur, met een maximale uitloop van 15 minuten.
• Om je tijdens het praktijkexamen goed te kunnen volgen dien je aan het begin van het
praktijkexamen een exemplaar aan de examinatoren te verstrekken van je modes-lijst
waarmee je werkt. Dit staat t.z.t. allemaal nog in de uitnodiging, maar dan weet je het vast.
• Het praktijkexamen wordt door 2 docenten Kinesiologie afgenomen, niet zijnde je SLB-er.
Tijdens het examen maken de docenten voortdurend aantekeningen ter ondersteuning van
hun beoordeling (dus dit keer maken wij de ‘behandelverslagen’…..). Hoort er dus bij en het
betekent niet dat je iets verkeerd doet! Ruth Walter is er ook bij als examinator.
• Tevens is een lid van de examencommissie aanwezig om te kijken of het procedureel allemaal
verloopt zoals het hoort.
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).
Wishing you lots of:

met leren en op 13 april!
Hartelijke groeten,
Jeannette Wensink
Secretariaat NSK

Alle foto’s komen van pixabay.com.
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