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Start studiejaar 2019-2020
De opening van het allerlaatste NSK studiejaar werd dit keer via Skype gehouden in de tweede
week van september, ondersteund door informatie via email over de gang van zaken in het 4 e
jaar. Bijna alle studenten hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en men was blij dat
het reistijd en reiskosten bespaarde. De opbrengst was een extra vrije zaterdagochtend.
Inmiddels is iedereen weer opgestart en druk bezig met de studie, het
schrijven van verslagen en het stage lopen in de eigen oefenpraktijk.
Een aantal studenten is nog bezig met het afronden van een 3e jaars
onderwijseenheid. Veel succes allemaal!

CPION aanvragen en facturen
Degenen die naar verwachting komend studiejaar hun CPION MBK of PsMBK afronden ontvangen in
de week van 21 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.

Inschrijvingen lesdagen 2019-2020
Er zijn nog maar 3 inschrijvingen binnen voor de 2e IVC lesdag in november (en voor de rest van het
studiejaar), dus hierbij het vriendelijke maar dringende verzoek om dat z.s.m. in orde te maken met
behulp van het formulier ‘Aanmelding lesdagen NSK 2019-2020’ (je handtekening mag getypt zijn),
te vinden in de DB map NSK formulieren.

Stage
Wij wijzen jullie graag nog op de mogelijkheid voor stage lopen bij een van de kinesiologie docenten
(Lilian, Paulien, Theresi, Jeannette). Het is dé mogelijkheid om individuele aandacht en
terugkoppeling te krijgen, wat je helpt bij oefenpraktijk, de voorbereiding op het praktijkexamen en
het beter vertrouwd raken met een kinesiologische behandeling geven. Verdere bijzonderheden
staan in het SWP.

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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Datum diploma uitreiking 2020 en ………
De diploma uitreiking is volgend jaar op
donderdag 2 juli 2020 in de MIDDAG in Rhenen.
’s AVONDS zal een finale NSK bijeenkomst
plaatsvinden waarin wij met elkaar en andere genodigden
op gepaste wijze afscheid nemen van de NSK (de feitelijke
opheffing van de Stichting NSK is naar verwachting eind
2020).
Reserveer beide dagdelen vast in jullie agenda’s!

Touch for Health conferentie Nederland
We lieten al eerder weten dat op 2, 3 en 4 oktober 2020 de volgende TfH conferentie Nederland
plaatsvindt. Het worden mooie dagen vol kinesiologie en met (inter)nationale sprekers! Aan de opzet
en inhoud wordt gestaag gewerkt. Volg het op: https://www.facebook.com/tfhnederland/
De locatie is bekend: Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer in Putten:
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer-nl

En verder….
• Hou s.v.p. regelmatig je super- en intervisie registraties bij.
• 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!
• Met ingang van 1 november 2019 is Planned Learning niet meer toegankelijk.
• Hou regelmatig contact met je studiebegeleider over je studievoortgang.
• Iedereen hartelijk bedankt voor de snelle medewerking en jullie toestemming i.v.m. een
mogelijke SNRO visitatie!

FIJNE HERFSTVAKANTIE!

Hartelijke groeten,
Jeannette Wensink
Secretariaat NSK
Alle foto’s komen van www.pixabay.com
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