NIEUWSBRIEF voor oud
studenten NSK – 6
Januari 2015

Dit is de zesde nieuwsbrief speciaal voor afgestudeerden van de NSK.

1. Nieuwtjes
De tijd vliegt en het studiejaar is alweer bijna 5 maanden onderweg!

Op de achtergrond is zoals altijd hard gewerkt
aan de bewaking van onze kwaliteit en verdere
ontwikkeling van onze school. Vrijdag 16 januari heeft
Lilian Beeks het afrondende gesprek met het SNRO
gehad over de formele HBO-Bachelor accreditatie
van de NSK. Op maandag 26 januari kwam het
verlossende bericht!! Wij zijn als gehele opleiding
geaccrediteerd op HBO-Bachelor conform niveau!! Wij
zijn daarmee de allereerste CAM-opleiding die de
Bachelor status verwerft! Na tweeënhalf jaar keihard
werken met hulp van de FONG aan een Zelf Evaluatie
Rapportage (ZER) volgens de 16 NVAO standaarden is
dat een mooie beloning. Onze vierjarige opleiding tot
Kinesioloog staat als een huis en heeft sinds twee studiejaren ook al de vereiste 240
studiepunten en een formele Propedeuse fase en een Post propedeuse fase.


Het was erg leuk vele van jullie tegen te komen op de TfH-Conferentie in j.l. oktober
die Paulien de Roos met hulp van een aantal hardwerkende mensen zo goed geregeld
had! Foto's van de TfH conferentie in oktober zijn te bekijken op
www.touchforhealthnederland.nl



Ons docententeam wordt in studiejaar 2015-2016 uitgebreid met 3 nieuwe
docenten!

Paulien de Roos komt de vakgroep Kinesiologie versterken en gaat naast de 'anamnese
en doelendag' ook Touch-3 geven. Uiteraard gaat zij ook examens afnemen.
Brigitte van Putte komt ook de vakgroep Kinesiologie versterken en is al druk bezig om
het huidige team te begeleiden in het ontwikkelen van nieuw mooi testmateriaal!
Vooralsnog gaat zij het nieuwe lesmateriaal geven als nascholing voor oud-studenten,
maar binnen afzienbare tijd wordt dat materiaal ook opgenomen in onze
Onderwijseenheden! Ook Brigitte gaat examens afnemen.
Theresi Smeijsters gaat twee lesdagen Orthomoleculaire
geneeskunde geven die binnen de nieuwe Onderwijseenheid
Voeding zullen gaan vallen. Dat betekent dat we geen gebruik
meer maken van de 4 lesdagen Orthomoleculair van Margo
Peinemann bij Topki en het examen bij Welkin.


De cursusmanual Metaforen van de TfH wordt met alle
vernieuwingen vanuit Matthew Thie erin verwerkt als officieel
lesboek voor Nederland uitgegeven. Het verplichte lesboek
voor alle Metaforeninstructeurs vanaf heden!

2.

Opname in het Abituriëntenregister
Velen van jullie zijn inmiddels hiermee bezig en 24 mensen zijn al klaar met het
bijscholen van hun MBK of PsMBK en zijn opgenomen in het Abituriëntenregister.
Gefeliciteerd! Om per 1-1-2017 vergoed te blijven worden, moet je in dit AB-register
zitten. Als oud-student van de NSK hebben jullie allemaal de route Therapeutische
Vorming met supervisie en intervisie gevolgd en komen jullie in aanmerking voor het
meest uitgebreide register PsMBK (=MBK + PsBK).
In schema gezet, komt het hierop neer:

CPION erkende MBK of PsMBK
OWE/lesdag

MBK
register

PsMBK
register

Les dagen

ECTS

Examen/
tentamen

Examenvorm

MBK

x

x

11

25

2

schriftelijk

IPP

x

x

4

15

1

schriftelijk

Ethiek

x

x

1

1

casuïstiek

Juridische aspecten

x

x

1

1

casuïstiek

TV 1

x

2

7,5

1

opdrachten

TV 2

x

2

7,5

1

opdrachten

TV 3

x

2

7

1

opdrachten

Supervisie

Intervisie
Totaal

42 ECTS

x

min. 4
afspraken

4

verslag 4x

x

min. 4
afspraken

4

verslag 4x

72 ECTS

Eenmalige kosten: € 60,- inschrijfgeld incl. toetsing Examencommissie; € 90,- registratie
CPION register.

toelichting tabel:
OWE = Onderwijseenheid
MBK register = CPION Medische basiskennis register
PsMBK register = CPION MBK + PsBK register
PsBK = Psychosociale basiskennis
MBK= medische basiskennis
IPP = Inleiding psychologie en psychopathologie
TV = Therapeutische Vorming
Indien je voor 2005 je MBK examen gedaan hebt, is volgens de zorgverzekeraars je MBK
diploma ongeldig tenzij je het behaald hebt aan een reguliere HBO opleiding èn je nog
in het BIG register zit. Zie het persbericht op www.schoolvoorkinesiologie.nl. Iedereen
met een MBK van 2005 of later kan deze opfrissen door het volgen van de lesdag
Pharmacologie (4-4-2015) en het volgen en behalen van de bijscholing Ziektebeelden.

Op 1, 8 en 15 oktober 2015 zal Eveline deze 3 dagen weer geven met examen op 28
november 2015.
Onze Examencommissie heeft het druk met het beoordelen van alle aanvragen voor het
Abituriëntenregister! Het is voor iedereen een enorme administratieve rompslomp, maar
voor iedereen geldt: neem contact op via info@schoolvoorkinesiologie.nl indien je er niet
uitkomt. Lilian helpt je graag verder!
De route is nog steeds: aanmelden bij de NSK voor het AB-register via het formulier van
de website en daarmee tevens jezelf aanmelden als student voor de opleiding MBK of
PsMBK. Je wordt dan als student doorgegeven aan het CPION, hetgeen verplicht is om
later, na het hele bijscholingstraject, bij hen afgemeld te kunnen worden als 'geslaagd'
en van hen een getuigschrift te krijgen en in het AB-register opgenomen te worden.
3.
Nascholing Nieuw Programma
Het bruist momenteel van de nieuwe ideeën bij ons in de vakgroep Kinesiologie! Met de
komst van Brigitte van Putte naar Nederland met al haar ervaring en kennis vanuit
Zwitserland en Oostenrijk, wordt er met vereende krachten gewerkt aan nieuw
Kinesiologie materiaal. Super krachtig, effectief, eenvoudig, kortom een must om van te
proeven! Langzaamaan gaan we het nieuwe materiaal omzetten in lesdagen zowel voor
de studenten in het vaste programma als voor oud-studenten om als nascholing te
kunnen volgen!
 9 mei 2015 "Veranderingen" gegeven door Brigitte van Putte en Els Jansen, 1 lesdag
lang werken met een geheel nieuw ontwikkeld protocol om het lichaam te balanceren
op het accepteren van veranderingen die nodig zijn. Kan het lichaam dit? Zo nee,
waarom niet en hoe verhelp ik dat? In dit super handige testprotocol mèt correcties
kun je uitzoeken waar de weerstand op veranderingen zit en hoe je dit kunt oplossen.
Het geeft mensen inzicht in zichzelf en zal het behandelresultaat verbeteren!
 28 en 29 mei 2016 "Holographic Touch" gegeven door Els Jansen. Twee dagen lang
stoeien met 'TfH-6'. Sinds de komst van de Metaforen van de Touch dan nu de
Hologrammen en de Touch! Nieuw materiaal van Adam Lehman. Onmisbaar voor
iedereen die Touch for Health een warm hart toedraagt en als basis gebruikt in zijn
praktijk! Je test hierbij niet alleen de meridianen sec, maar ook de relaties tussen de
meridianen onderling en de invloed die ze op elkaar hebben, het holografisch
principe. Dit geeft veel extra informatie over de onbalans, zowel fysiologisch als
fysiek als emotioneel en geeft de testpersoon meer inzichten dan met uitsluitend
Touch for Health.
 4 juni 2016 "Spiertesten volgens Christa Keding" gegeven door Els Jansen.
Gebaseerd op het fantastische boek van Christa Keding 'de Spiertest'. Een dag lang
met elkaar bezinnen op de basis van ons vak: wat test je nu precies met welke soort
spiertest? Wat is het verschil tussen de diverse soorten spiertesten die we gebruiken?
Wat is de invloed van jouw intentie? Waar komt de informatie vandaan? Een
aanrader voor elke student Kinesiologie en elke Kinesioloog!
 Voorjaar 2016 "De Polder procedure©" Een geheel nieuwe testprocedure, met
elkaar ontwikkeld in de Noordoost polder, waarin het werken aan een doel of het
doen van een inventarisatie op een klacht bij elkaar gebracht wordt in één procedure
waarin je als Kinesioloog alles wat je eerder al leerde onder kunt brengen.
Nadrukkelijk een procedure en géén protocol: geen mens is hetzelfde en geen sessie
verloopt daardoor hetzelfde. Met deze Polderprocedure kun je voor elke cliënt
maatwerk bieden, al je vingermodes gebruiken èn je leert 5 nieuwe modes in de
vorm van de 5 'duimposities'! Twee dagen cursus waarna je nooit meer anders
werken wil!
Kijk regelmatig voor het meest actuele aanbod en data op onze website
onderdeel NASCHOLING.

4.

5.

De NSK
Het gaat goed met de NSK! Los van de fantastische accreditatie zijn er in september 11
nieuwe studenten begonnen met de beroepsopleiding. Met dank aan het schrijven van
de ZER en het bachelor accreditatie traject hebben we heel veel zaken professioneler
aan kunnen pakken in de opleiding. We werken nu met Onderwijseenheden,
studiepunten, veel toetsmomenten (soms te veel... maar dat moet in balans komen...),
Leerdoelen, een PLP (Persoonlijk Leerplan) en diverse commissies. Zo is er nu naast de
Klachtencommissie en de Examencommissie, ook een Opleidingscommissie. Deze
bestaat uit zowel docenten als studenten en mag gevraagd en ongevraagd de opleiding
advies geven over allerlei de opleiding betreffende zaken. Zo is er veel inspraak en wordt
daar ook naar geluisterd en gehandeld!
Om ons lesaanbod nog beter af te stemmen op de beroepspraktijk gaan we nog een
'Werkveld advies commissie' oprichten. Deze commissie bestaat uit praktiserend
kinesiologen uit het beroepenveld, niet noodzakelijkerwijs aan de NSK opgeleid. Zij
geven het bestuur van de opleiding advies over wat er gedoceerd zou moeten worden
om goed toegeruste beginnende kinesiologen af te leveren. Wie zich daartoe
aangetrokken voelt, mag zich aanmelden bij het bestuur van de st. NSK,
secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl of j.wensink@hotmail.com. Deze commissie
vergadert via skype waarschijnlijk 2-3x per jaar of zo vaak als nodig met een minimum
van 1x.
Algemene mededelingen
De BvK Jaardag is op zaterdag 18 april! Komt allen, Christa Keding en Adam Lehman
komen ook! Zie www.ki-net.nl.
 Dit jaar is de TfH-conferentie van 23 tot 27 september 2015 in Banff, Canada. Lilian
Beeks en Paulien de Roos gaan er in elk geval heen en zullen
verslag doen! Zie www.celebrate2015.com
 Volg ons ook op Facebook! Like ons daar...we gaan op naar de
100 likes! https://www.facebook.com/pages/Nederlandse-Schoolvoor-Kinesiologie/240620762659328


Lilian Beeks-Vergroesen, Ruurlo, 26-1-2015
Mocht je deze elektronische nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je een mail naar mij sturen en
dan haal ik je naam van de lijst.

