NIEUWSBRIEF NSK – 27; December 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.
December maand
Een hele drukke, maar vaak heel gezellige maand voor
iedereen. Voor jullie als student van de NSK betekent het: Afronden
van het eerste semester. Behandelverslagen inleveren, PLP steeds
herschrijven en aanpassen aan weer een gevolgde lesdag opdat je jouw eigen leerlijn
vasthoudt, oefenen met elkaar en in je Oefenpraktijk als je die al hebt, etc. Wij als opleiding
hopen dat het jullie zal lukken de balans te bewaken tussen je studie en je privé/ werk
situatie en indien dat niet lukt, je de weg weet te vinden naar je studieloopbaanbegeleider en
elkaar om hulp!
Via deze nieuwsbrief zal ik als coördinator jullie even bijpraten over wat er zoal sinds de start
van het studiejaar achter de schermen is gebeurd en wens ik jullie in elk geval een hele leuke
Sinterklaas en alvast hele fijne Kerst toe!
2.
Algemene zaken
 Jeannette Wensink bemant het secretariaat zo goed, dat jullie haar steeds beter weten te
vinden en het bestuur van de NSK dan ook heeft besloten dat haar contract kon worden
uitgebreid van 4 naar 6 uur per week!
Echter dat is niet het enige wat zij doet! Jeannette heeft dit jaar haar instructeurs
bevoegdheid TfH behaald en loopt geheel vrijwillig stage bij alle weekenden TfH, de
integratiedagen TfH en heeft ook al geassisteerd bij een les van het 3e / 4e jaar Integratie
Volledig Cliëntbehandeling. Dank Jeannette daarvoor namens alle docenten en studenten. Het
is heerlijk een paar ogen en handen erbij te hebben! We hopen dat Jeannette uiteindelijk het
docenten team komt versterken en nu om te beginnen al klaar staat om ons te vervangen bij
een lesdag indien nodig!


Jan de Boer heeft in het zicht van de eindstreep besloten om te stoppen met de opleiding. Hij
geeft andere zaken in zijn leven nu voorrang en zal dit studiejaar niet afstuderen. Jan het
gaat je goed en we hebben een hele fijne student aan je gehad!



Paulien de Roos heeft haar eerste lesdagen als docent gedraaid. Het is nog even wennen met
al onze formulieren en zo, maar ze groeit er al lekker in. Nog heel even doorwerken en dan
heeft Paulien haar MBK ook weer helemaal bijgeschoold naar de Plato eindtermen en kan ze
haar aandacht weer volledig op haar passie (praktijk, TfH Nederland en lesgeven) richten.



Renate Huisman is maandag 30 november geslaagd voor haar
afsluitende Praktijk examen Kinesiologie! Gefeliciteerd
Renate!!! Je bent al beëdigd bij de BvK, zit al in het
Abituriëntenregister dus nu kun je helemaal al je energie en
aandacht gaan richten op je praktijk! We zullen je missen in de
klas met je positieve, opbouwend kritische en altijd
nieuwsgierige instelling!



Marie Thérèse van der Kun wordt het nieuwe lid van het bestuur van de stichting NSK. Marie
Thérèse is oud student van de NSK. Zij heeft een aantal jaren bij ons alles geleerd wat zij er
wilde leren op het gebied van Kinesiologie en toen besloten dat ze geen kinesioloog ging
worden, maar wel het een fantastisch beroep vindt waar ze iets voor wil betekenen! Haar
passie is beleid maken en met elkaar werken aan kwaliteit. Daar zal zij zich binnen het
schoolbestuur sterk voor gaan maken. We zijn nu nog op zoek naar één bestuurslid met een
meer onderwijskundige achtergrond. Mocht je iemand kennen, geef de naam aan ons door!





Vakantiesluiting
Van 5 december tot 19 december zal Lilian Beeks op vakantie zijn in Sri
Lanka. Ze is in die twee weken in principe niet bereikbaar. Studenten
die nog wachten op een beoordeling van en feedback op hun
behandelverslag krijgen deze ná 20 december. Dringende vragen kun
je stellen bij het secretariaat. Vanaf 19 december tot 4 januari sluit de
NSK even haar deuren voor een welverdiende Kerstvakantie voor ons
en jullie allemaal. Sporadisch zal wellicht mail gecheckt worden, maar
reken er niet op!
De G.E.M.S. instructeurscursus van Alexis Costello. Paulien en Lilian zijn erg enthousiast
teruggekeerd uit Canada over Goal-Element-Mode-Stack = Doel- Element-Mode- Stapelen.
Op 11 en 12 januari 2016 organiseert de NSK met TfH-Nederland deze cursus voor TfHinstructeurs uit heel West Europa. Vanwege de jaarlijkse IASK bestuursvergadering en ALV is
Alexis toch in NL. Het plan is om deze eendaagse cursus vanaf studiejaar '16-'17 toe te
voegen aan ons lesprogramma na TfH-4 in het eerste leerjaar. Iedereen leert dan meteen na
Touch-4 om al het TfH materiaal te ordenen in de 4 basismodes, op een doel te testen welk
element een rol speelt, alles stapelen in Pause lock en zo heel snel komen tot de beste
correctie voor dat moment voor je cliënt op dat doel!

3. De MIK en het beroepsprofiel Kinesioloog
Wellicht hebben jullie er vanuit je student lidmaatschap van de BvK al over gehoord, maar de
MIK wordt de nieuwe standaard voor ons vak.
MIK = Methode Identificatie Kinesiologie. De beroepsvereniging en in het bijzonder Brigitte
van Putte, maakt zich sterk voor het in het leven roepen van een brancheregister voor
kinesiologie. Wat is nu echte pure kinesiologie en wat is aanverwant of afgeleid? Al sinds het
begin van de zomervakantie wordt door een hele groep kinesiologen, al of niet betrokken bij
een eigen methode of opleiding, hard gewerkt aan het niet alleen herformuleren van het
beroepsprofiel , maar ook in kaart brengen van wat Kinesiologie nu gevormd heeft door de
jaren heen en wat in het heden!
Dit alles bij elkaar heeft geresulteerd in een kwaliteitsscan die zal worden afgenomen op elke
Kinesiologie cursus indien de maker ervan deze opgenomen wil hebben in de MIK. De BvK
heeft een compleet nascholingsprogramma opgezet (SNRO erkend) voor die Kinesiologen uit
de tijd van vóór er gekwalificeerde opleidingen waren, maar ook voor onze oud studenten die
afgestudeerd zijn in de tijd dat we nog niet FONG of SNRO erkend waren.
Op dit moment leveren wij als opleiding op verzoek aan elke afgestudeerde student uit de
jaren 2006-2012 een Diploma Addendum aan, een supplement bij hun oude diploma waarop
helder vermeld wordt welke onderwijseenheden er toen in de opleiding zaten en hoeveel
docentcontacturen er gemaakt zijn in die jaren. Tezamen met het CPION diploma MBK en/ of
PsBK worden ze dan ook in 2016 en de jaren daarna voorlopig weer vergoed door de
zorgverzekeraars.
4. Samenwerking Espavo opleiding, keuzeminor aanbieden
In het kader van onze kwaliteitsbewaking zijn we altijd aan het denken over vernieuwing en
vooral verbetering van de opleiding.
Eén van de zaken die we ons ten doel hebben gesteld is om in het studiejaar 2017-2018 voor
de dan 3e jaars en 4e jaarstudenten in opleiding (dus de huidige 1 e en 2e jaars!) de
mogelijkheid te bieden om keuzeprogramma's binnen de opleiding te volgen. Zo'n
keuzeprogramma is wat een vrije minor binnen het regulier Hbo onderwijs dat ook is. Onze
keuzeprogramma's zullen mogelijk elk één zijde van de gezondheidstriade verder uitdiepen!
We dromen nu over een keuzeprogramma Voeding, daarnaast Leerproblemen of een
programma Psychosociale Kinesiologie.
We denken momenteel o.a. aan een keuze binnen het Espavo kinesiologie materiaal.
Dit soort veranderingen hebben veel regelwerk nodig en ook veel rekenwerk: hoeveel ECTS is
een lesdag, als we 30 ECTS opnemen in een keuzeprogramma van de opleiding, waar halen
we dan 30 ECTS weg?? De opleiding mag nu eenmaal niet meer dan 240 ECTS worden, maar
mag best uitbreiden op het Kinesiologische vlak, maar dan moet er elders in studielast
gesneden worden. Een hele puzzel die wij samen met het hele docententeam, Espavo en
wellicht andere richtingen in de kinesiologie gaan leggen.

5. Onze commissies
Op de achtergrond van alle lesdagen waar jullie het meeste mee te maken hebben, wordt
tegenwoordig ook hard gewerkt door drie commissies op het gebied van kwaliteitsbewaking
en - bevordering.
De examencommissie vergadert elke tweede dinsdagavond van de maand. Zij bespreekt daar
jullie speciale verzoeken om extra tijd, uitstel examens, vrijstellingen, bijzondere leerroutes
etc. Tevens beoordeelt zij jullie trouw ingeleverde lesdagevaluaties over het reilen en zeilen
van de lesdagen.
Ieder jaar wordt over twee docenten specifiek naar jullie ervaringen gevraagd middels de
docent evaluatie. Deze wordt aan de docenten terug gekoppeld. Daarnaast wordt door de
ExC gekeken naar jullie ingevulde Jaarlijkse studenten enquête (JSE) en zullen aan
schoolverlaters de Exit enquête of het Eind Evaluatie formulier gestuurd worden. Daarnaast
zijn dit eerste semester weer diverse aanvragen voor het CPION register in behandeling
genomen en levert de ExC nu aan afgestudeerde NSK-ers het diploma Addendum. Binnenkort
zal de ExC weer steek proeven gaan nemen op de beoordeelde tentamens zoals
behandelverslagen om te bekijken of alles objectief en volgens de beoordelingscriteria uit het
OER/SWP beoordeeld zijn.
De werkveldadviescommissie heeft inmiddels twee adviezen uitgebracht aan het
schoolbestuur. 1. Besteed meer aandacht aan een goede uitleg aan de cliënt geven wat een
Kinesiologische behandeling voor hem/haar kan betekenen. 2. Kijk naar mogelijkheden om
studenten stage te laten lopen.
Daarnaast hebben zij nagedacht over een pakkende term voor ons keuzeprogramma om niet
de reguliere term Minor te gebruiken, hetgeen op termijn namelijk niet meer mag. Hier zijn
we nog niet uit, dus voorlopig noemen we het maar 'Keuzeprogramma'. Mocht iemand een
leuk idee hebben, geef je tip door aan Lilian of Jeannette!
De Opleidingscommissie heeft zich vooral bezig gehouden met het optimaliseren van de lay
out en beoordeling van behandelverslagen en cliëntverslagen. Dit is vrijwel afgerond en dan
gaan we in het tweede semester met een verbeterde versie werken. Daarnaast heeft ook zij
zich gebogen over de mogelijkheid in de opleiding stage te creëren naast de huidige
Praktijkleerperiode met de cliëntverslagen en de minimaal 8 IVC lesdagen.
Het bestuur van de NSK heeft de diverse adviezen besproken in haar vergadering van vrijdag
20 november j.l. en komt binnenkort met een voorstel om een pilot uit te zetten nog in het
tweede semester van dit studiejaar om te kijken of stage op die manier gaat werken en een
plek verdiend in het vaste opleidingsprogramma. Hierover volgt nog deze maand eerdaags
meer!
6. Nieuwe lesdagen!
Zoals jullie weten hebben we dit jaar in het eerste en tweede studiejaar nieuwe
Kinesiologische dagen opgenomen. Ook 3 e en 4e jaarstudenten kunnen zich nog aanmelden
voor deze zeer leerzame dagen! Het gaat om:
 de lesdag 'Veranderingen Protocol' gegeven door Els Jansen en Brigitte van Putte op 12
december 2015 in Rhenen. Dit om binnen de opleiding niet meer in de war te raken met
Massief en Psychologisch reversal!
 Holografische TfH door Els Jansen op 28 en 29 mei 2016.
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!
 Orthomoleculaire geneeskunde nieuwe stijl, door Theresi
Smeijsters. Oud student NSK, Ervaren kinesiologe en PNI
therapeut. 22 en 29 mei 2016 in Rhenen.
 De themadag 'Spiertesten volgens Christa keding'. Eindelijk
antwoord op wat is het verschil tussen een ja/nee vraag, een
test om een remedie te vinden, een stress test etc.!! Nooit meer
in de war met je indicator verandering!
Rest mij nog jullie hele fijne Sinterklaas te wensen, Zalig Kerstfeest en
alle goeds voor het nieuwe jaar 2016!

