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Diploma uitreiking 2-7 jl.
Het was een gezellige, sfeervolle avond met de afgestudeerden uiteraard als middelpunt.
Daarnaast ontvingen Saskia van Leeuwen en Linda Hoogeweij-Koel hun SHO PsMBK diploma.
Nicole Subat kon niet aanwezig zijn en heeft haar SHO MBK diploma via de post gekregen.
Zodra ik alle foto’s van de vrijwillige fotografen (Anna Exterkate en Ronesca Groenewoud) heb
ontvangen, stuur ik jullie de link naar de foto map in dropbox, zodat jullie allemaal kunnen
nagenieten en meekijken (in geval van afwezigheid). Met veel dank aan de fotografen!
Heel veel succes met jullie praktijk en tot ziens!

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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Afgestudeerd en dan?
Het NSK Getuigschrift Kinesiologie en het diploma MBK of PsMBK (CPION geaccrediteerd) vervangen
alle deelcertificaten (bewaar ze echter wel).
Stuur een kopie van beiden op naar de Beroepsvereniging, koepel- en geschillenorganisatie van jouw
keuze.
Iedereen die het CPION geaccrediteerde SHO diploma MBK of PsMBK heeft ontvangen, staat nu
geregistreerd in het Landelijk Register Abituriënten. Op dit register is de AVG wet van toepassing.

Bijscholingsverplichtingen Kinesiologie, MBK en PsMBK na afstuderen
In 2019 hebben jullie geen bijscholingsverplichtingen voor Kinesiologie, MBK en PsMBK, daarmee
krijg je pas in 2020 weer te maken.
De richtlijnen voor de hoeveelheid en aard van de bijscholing voor Kinesiologie, MBK/PsBK of PsMBK
verschillen per Beroepsvereniging en per Koepelorganisatie. Ga dit bij hen na zodra het voor jou van
toepassing is. Certificaten van gevolgde bijscholingsdagen dien je altijd op te sturen naar je
Beroepsvereniging.
Let bij het kiezen van bijscholing voor MBK/PsBK of PsMBK goed op dat je ze volgt bij een
geaccrediteerd opleidingsinstituut (SNRO, CPION).
Een ‘accreditatie’ van een bijscholingsdag MBK/PsBK door een Beroepsvereniging is niet gelijk aan
een SNRO en/of CPION accreditatie!
Eveline van der Wel geeft inmiddels MBK bijscholingsdagen via Instituut CAM (CPION erkend)!
De lesdagen Praktijkvoering zijn voor de laatste keer gegeven
Fransje Eiselin, Jeannet Komen en Olga van de Mortel hebben de OWE Praktijkvoering met succes
afgerond zoals jullie konden lezen op FB. Dit betekent ook, dat het de laatste keer in de NSK
geschiedenis was, dat deze lesdagen zijn gegeven.
Onze hartelijke dank en grote waardering gaat uit naar Odile Oort, Laurine Simkens en Michelle
Nijboer voor hun flexibele en betrokken inzet! Wij nemen op het moment van de werkelijke sluiting
van de NSK nog op persoonlijke wijze afscheid van hen.

Touch for Health Nederland Conferentie 2020
Reserveer 2, 3 en 4 oktober 2020 vast in je agenda! Het wordt mooie dagen vol kinesiologie en
met (inter)nationale sprekers! Exacte locatie is nog niet bekend, het wordt centraal in Nederland.
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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Levensenergiedag op 22 september met en
bij Coby Schasfoort
De levensenergiedag die op 26 mei geen
doorgang kon vinden, is verplaatst naar 22
september.
Inschrijven kan tot 1 september a.s. via het
aanmeldformulier op de Zichtverbrederssite:
https://zichtverbreders.nl/levensenergiedag2019.html Daar vind je ook alle informatie.
Weet je nog belangstellenden? Neem ze mee of stuur ze door! Het wordt zeker een fantastische dag
vol verrassingen! Namens Els Jansen, Coby en de overige organisatoren:
Wij wensen jullie een prachtige relaxte zonnige zomer en hopelijk allemaal tot 22 september!
Opening studiejaar 2019-2020
De opening van het studiejaar wordt dit keer anders vorm gegeven, nl. door een groepsgesprek via
Skype met Jeannette in de week van 2 september. Jullie ontvangen hierover t.z.t. een mail met de
mogelijke data en tijden. Het leek ons gezien het beperkt aantal studenten beter om het op deze
manier te organiseren en ons zo allemaal de reistijd, vrije tijd en reiskosten te besparen.
Daarnaast ontvangen jullie natuurlijk het Schoolwerkplan 2019-2020 en het Afstudeerprotocol.
Het cursusrooster staat online: https://www.schoolvoorkinesiologie.nl/Cursusrooster .
Inschrijvingen studiejaar 2019-2020
Wij verzoeken jullie om je binnenkort via Planned Learning in te schrijven voor:
• De Jaarlijkse her-inschrijving en
• De eerste Integratiedag Volledige Cliëntbehandeling van zondag 15 september 2019.
Inschrijving voor de overige lesdagen van het studiejaar gaat via het Aanmeldingsformulier lesdagen
2019-2020 (te vinden in NSK formulieren)!!
Wij stoppen met ingang van 1 november 2019 met het gebruik van Planned Learning uit oogpunt van
kostenbesparing. Uitnodigingen (met daarin de link naar lesmateriaal) ontvangen jullie via email van
het secretariaat. Facturen via email van de penningmeester.
Zomer reces
Het secretariaat is gesloten van 16 juli t/m 1 september 2019 en dan ook telefonisch niet bereikbaar.
Mails worden sporadisch beantwoord.
Iedereen van harte, een ontspannen en fantastische
zomer gewenst, waar je ook bent!
Hartelijke groeten,
Jeannette Wensink
Secretariaat NSK

Alle foto’s komen van www.pixabay.com
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