NIEUWSBRIEF NSK – 26; September 2015
De nieuwsbrief is het officiële medium waarlangs de NSK haar
studenten op de hoogte brengt van de meest recente
ontwikkelingen die de opleiding en dus ook de student rechtstreeks
aangaan. Het is van belang de nieuwsbrief altijd goed door te
lezen en te handelen naar wat daarin staat meegedeeld t.a.v.
opleidingszaken.
1.

Het Studiejaar is weer begonnen!
Op 29 augustus jl. hebben we met een flink aantal studenten
en belangstellenden voor de opleiding het studiejaar 2015-2016 geopend. Tevens waren
Eveline van der Wel, Ruth Walter en Lex van Ravensteijn in Rhenen aanwezig. Zoals altijd
een heel nuttige ochtend met kennismaking, uitleg, demonstratie Dropbox en gezellig
bijpraten!
In de middag zijn er nog (her) examens afgenomen voor theorie Kinesiologie en MBK.
We gaan er met elkaar weer een mooi studiejaar van maken met een zeer goed gevuld
Propedeuse jaar met 13 nieuwe studenten!

2.
Welkom
 Bij deze heet ik Nina, Yvonne, Erica, Marga, Viola, Jeannet, Isabelle, Nathalie, Sanne,
Conny, Ilse, Loes en Mirjam van harte welkom in het eerste studiejaar van de opleiding!
Sommigen starten om nader kennis te maken met het vak en later te beslissen of ze de
hele opleiding gaan doen, anderen hebben zelfs hun sporen in de Kinesiologie al verdiend,
maar willen er nu een gedegen opleiding in gaan volgen en afronden. We zijn er blij mee
dat wij jullie als opleiding kunnen begeleiden in jullie leerproces.
 Welkom aan Rianne die bij ons de CPION erkende deelopleiding MBK komt doen dit
studiejaar om zo haar Registratie in het Abituriënten register te behalen.
 Welkom aan onze nieuwe docenten Paulien de Roos voor de vakgroep Kinesiologie en
Theresi Smeijsters voor de OWE Voeding. Zij gaat de lesdagen orthomoleculaire
geneeskunde verzorgen.
 Welkom aan Michelle Nijboer in de Examencommissie. Zij is erkend Kinesioloog, oud
studente van de NSK en heeft daarvoor o.a. bestuurskunde gestudeerd met een
afstudeerspecialisatie op het gebied van Organisatie en Management , Strategisch
Management en Gezondheidszorgsystemen en een specialisatie Psychologie. Naast haar
eigen praktijk werkte zij als coördinator Cursisten - en Planningadministratie bij NCOI en
Manager WMO extramurale zorg bij een zorginstelling.
 Welkom aan Mirjam Kuster en wederom Michelle Nijboer die komend studiejaar gaan
meedraaien met de lesdagen TV en IPP van Ad van Vugt om zo samen met hem te
bekijken hoe zij op termijn zijn lessen kunnen overnemen met behoud van kwaliteit, maar
met inbreng van hun kennis en ervaring. Ook Mirjam is afgestudeerd kinesiologe van NSK
en Espavo en heeft een eigen praktijk hierin. Zij heeft na haar studie Hbo Economie &
Management, zich geschoold in Psycho Sociale Counseling en Creatieve Loopbaan
Coaching. Zij heeft gewerkt als mentor/ trainer van het Basisjaar aan de Vrije Hogeschool,
coördinator van deze mentoren en als coördinator Educatie voor ontwikkeling en werk.
 Welkom aan Brenda Lurvink en Henk Franke. Zij hebben hun opleiding gedaan bij Topki en
willen nu graag bij de NSK afstuderen het komende studiejaar.
 Tot slot welkom aan de vele oud NSK-studenten en erkend Kinesiologen die via bijscholing
van Ziektebeelden en IPP het komend studiejaar ook hun CPION erkende MBK gaan
afronden en zich op die manier nog net op tijd vóór 1 januari 2017 kunnen laten
registreren in het Abituriëntenregister.
3.
Feest Coby Schasfoort 11 oktober 2015
Voor meer informatie over dit bijzondere feest en bijbehorende
presentatie van haar unieke kookboek, zie de bijlage bij deze
Nieuwsbrief.
Datum: 11 oktober van 14 -17 uur met presentaties van onze eigen
docenten Els Jansen en Hetty Holtus!

4. Kwaliteitsbewaking hoe doen wij dat?
Jullie weten inmiddels allemaal dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan als NSK!
 Dit blijkt uit onze niet aflatende ijver in het steeds weer behalen en onderhouden van
onze accreditaties en lidmaatschappen van organisaties die er toe doen in het CAM
opleidingen veld. Ik zal even een paar afkortingen opsommen, je kan er zelf vrolijk op
googelen voor meer informatie! Erkenning door SNRO en CPION. Eerste A-1 lid van de
FONG (van de 2 (!) opleidingen die deze registratie nu hebben...). Lid van CGO. Erkend
door beroepsverenigingen VBAG, VNT, BvK, LVNG, FAGT. CRKBO erkend evenals onze
docenten.
 We werken aan kwaliteit door naar onze studenten te luisteren en continu om jullie
mening te vragen, maar jullie ook de kans te geven deze ongevraagd te ventileren.
 Na elke lesdag of weekend een Evaluatieformulier.
 Jaarlijkse Studenten Enquête (JSE). Wie hem over afgelopen studiejaar nog niet
heeft ingevuld: DOE het alsnog!
 Steekproefsgewijs afnemen van Docentenevaluatie. Vorig studiejaar zijn 3 docenten
geëvalueerd (Ad, Eveline en Lilian) en nog deze maand krijgen jullie het formulier
toegestuurd via het secretariaat over Hetty en Lex!
 Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger (Yvonne jaar 1, Nicole jaar 2, Pauline
jaar 3 en Sifra jaar 4; klopt dit niet: kies met je klas een nieuwe vertegenwoordiger
en geef dit door aan het secretariaat!).
 Deze klassenvertegenwoordiger heeft plaats in de Opleidingsadvies commissie
samen met docenten Ruth en Hetty. Neem contact met hen op voor vergaderdata,
onderwerpen etc. Eloditte Waaldijk uit het afstudeerjaar zit hier ook in.
 De Examencommissie bewaakt de kwaliteit van de examens / tentamens en docenten.
 Vooraf wordt elke toets beoordeeld door een tweede docent op Hbo niveau en of de
toets in overeenstemming is met de vooraf opgestelde toetsmatrijs uit het SWP
(onderdeel OER).
 Achteraf worden steekproeven genomen uit elk afgenomen tentamen/examen om te
bekijken of er eerlijk beoordeeld is . en conform de opgestelde criteria uit SWP/OER.
 De ExC ziet toe op de kwaliteit van de docenten middels analyse van het
Lesevaluatieformulier maar ook de
docentenenquête en de JSE. De opleiding kent een
eigen kwaliteitsmanager als lid van de ExC (Erwin
Pouw) en u kunt hem hierover benaderen.
(erwinpouw@casema.nl)
 In het kader van onze Hbo-bachelor conforme
accreditatie door het SNRO is in juli 2014 er voor de
opleiding een NVAO- conforme Zelf Evaluatie
Rapportage (ZER) opgesteld. In deze ZER staan de
"verbeter doelen" van de NSK verwoord. Jaarlijks
wordt door het schoolbestuur en de coördinator
geëvalueerd of deze doelen behaald zijn en welke
doelen nog nagestreefd moeten worden. Zomer 2015
heeft deze evaluatie plaats gevonden en er zijn weer
nieuwe doelen geformuleerd voor studiejaar 20152016! Op verzoek wordt dit document toegestuurd door de coördinator.
 Vernieuwen! Stilstand = achteruitgang....
 Continu zoeken wij naar verbetering van ons lesprogramma, maar ook aanpassing
aan nieuwe onderwijsinzichten. Moeten we meer werken met e-learning? Digitale
toetsing? Hoe vervangen we op termijn en geleidelijk onze docenten?
 De Werkveld Advies commissie (WAC) gaat de opleiding adviseren in vernieuwing
van het lesprogramma indien dat nodig is om een nog beter toegeruste kinesioloog
te zijn bij afstuderen.
 We gaan in overleg met de Espavo opleiding kijken of we kunnen samenwerken.
Delen van taken, kennis, mankracht, energie... er heeft al een eerste gesprek met
Carin Jansen plaats gevonden en op 22 oktober vergaderen we verder. Graag gaan
we die gesprekken ook met Topki en Welkin aan.
 Ons nieuwe lesmateriaal 'Veranderingen protocol' staat helemaal in het teken van dit
thema! Kom 12 december naar deze lesdag! Maar ook de introductie van

Holografische TfH als nieuw onderdeel van de opleiding tekent onze bereidheid als
opleiding mee te bewegen met ontwikkelingen wereldwijd op het gebied van ons
mooie vak!
5. Het Paviljoen
Iedereen die al les gehad heeft, heeft vast al gemerkt dat we voortaan aan het begin van
de lesdag bij de ontbijtzaal Illy koffie mogen pakken! In principe één per persoon! Tot
ongeveer 10 uur, soms 10.30 staat dat apparaat aan. Vanaf 10.30 wordt er een verse kan
koffie in de leszaal geplaatst. Kannen met heet water voor thee staan er de hele dag door.
Het Paviljoen heeft aangegeven dat ze het niet prettig vinden indien studenten hun eigen
lunchpakket opeten in de serre of eetzaal. Voorkeur heeft het dat het eigen lunchpakket in
de leszaal of lekker wandelend buiten wordt genuttigd.
6. Dropbox
Elke student heeft in Dropbox
 Een eigen portfolio met daarin om te beginnen de mappen: aanmelding, PLP,
bijzondere afspraken leertraject, persoonsgegevens, beoordelingen + studiepunten.
Later volgen ook de mappen: cliëntverslagen, supervisie+intervisie en eindwerkstuk.
 Toegang tot de map 'NSK-formulieren' via een link met daarin alle mogelijke
formulieren die je soms moet invullen in je opleidingsloopbaan.
 Toegang tot lesmateriaal van gevolgde of te volgen lesdagen. De benodigde link krijg
je ongeveer 2 weken voor aanvang van een lesdag, mits er voor die lesdag ook
aanvullend lesmateriaal beschikbaar is naast de lesboeken.
 Toegang tot de map 'interessante kinesiologie artikelen' middels een link. Deze map
hopen we gaandeweg steeds verder te kunnen vullen! Kom je een keer iets tegen,
stuur het ons op als goed leesbare scan of ander bestand en Lilian zet het in DB erbij!
 Toegang tot de map 'Presentaties 2de jaars' middels een link. Zo kun je ideeën op doen
voor je eindpresentatie die je moet houden in het 2 e jaar, zien welke onderwerpen al
gepasseerd zijn en je kennis vergroten.
Mocht je toegang tot één van deze mappen ontberen, mail de coördinator en zij stuurt je
alsnog de link. Een dropbox account dien je zelf aan te maken via www.dropbox.com.
7. Algemene mededelingen
 Lilian neemt haar vakantie dit jaar op in combinatie met haar deelname aan de IKC
conferentie in Banff, Canada. Zij is afwezig van zaterdag 19 september a.s. tot dinsdag
6 oktober 2015. Voor dringende vragen over de lesdagen kun je terecht bij Jeannette
op secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl. Voor vragen over facturen en betalingen
kun je sowieso altijd bij Biebejan terecht op admin@schoolvoorkinesiologie.nl.
 Er is nog plek bij de lesdag 'Veranderingen Protocol' gegeven door Els Jansen en
Brigitte van Putte op 12 december 2015 in Rhenen.
 Er kan dit studiejaar examen gedaan worden in IPP en MBK op zowel 21 mei 2016 als
18 juni 2016. Wie beide vakken volgt, heeft dus twee data om de examens over te
verdelen.
 Wie heel graag Holografische TfH wil volgen, terwijl dit samenvalt met
Orthomoleculaire geneeskunde kan één van beide onderwijseenheden uiteraard ook
doorschuiven naar komend studiejaar....
 Voor Holografische TfH moeten hoge royalties (€ 25,- per student) worden afgedragen
aan Adam Lehman en zijn boek speciaal worden geprint. Naast de leskosten komt er
voor dat weekend daardoor een extra bedrag van € 35,- bij!
 Geef je tijdig op voor de lesdagen van het tweede semester. Vol = vol gaat dit jaar
echt tellen met zulke grote klassen... voor praktijkdagen geldt een maximum van 14
deelnemers....
 Stuur s.v.p. altijd tijdig en ondertekend je aanmeldingen voor lesdagen in en apart
voor examens aan het secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl.
Lilian Beeks, Ruurlo, 17 september 2015

