NIEUWSBRIEF 7 voor oud studenten NSK
mei 2016

Dit is de zevende nieuwsbrief speciaal voor Alumni van de NSK.

1.

Bij- en nascholing MBK-PsBK /
Opname in het CPION Abituriëntenregister

De einddatum 1 januari 2017 nadert met rasse schreden. Een hele grote groep van
jullie heeft inmiddels als zijn CPION diploma binnen en is opgenomen in het
Abituriëntenregister van CPION. Hiervoor hebben jullie bij aanmelding van het hele
bijscholingstraject al geld betaald en daarmee is het voor CPION klaar. Wil je ook
opgenomen worden in het Arcos abituriëntenregister dan ga je bovenop wat je al
betaald hebt, jaarlijks € 37,50 betalen.
Een kleine groep doet op 21 mei of 18 juni a.s. de laatste examens en ontvangt op 2
juli het felbegeerde CPION diploma.
Een heel klein groepje heeft door bijvoorbeeld privéomstandigheden nog niet alle
bijscholing MBK kunnen volgen of alle examens gehaald en moet derhalve najaar 2016
nog Ziektebeelden volgen of begin 2017 nog IPP volgen. Zoals het er nu naar uitziet
worden hun consulten vanaf 1-1-2017 tijdelijk niet vergoed, maar na behalen van het
CPION MBK/PsBK diploma wel weer.
Alles valt ook na te lezen op onze website onder
www.schoolvoorkinesiologie.nl/nieuwsbrieven 'VGZ nieuwsbrief, april 2016'.
NB. Wie in 2014 opgenomen is in het AB register moet met ingang van 2016 ieder jaar
1 dag bijscholen in MBK/PsBK. Wie in 2015 is opgenomen moet vanaf 2017 elk jaar 1
dag bijscholen.
De NSK is lid geworden van het CGO (Collectief van Geaccrediteerde Opleidingen) en
alle opleidingen die daar lid van zijn, mogen op dit moment bij/nascholing op het
gebied van MBK/PsBK aanbieden. Het CGO gaat hierover nog afspraken maken met de
zorgverzekeraars. Binnenkort komen Ad en Eveline met een aanbod op onze website!
2. Het Opleidingsformulier voor de BvK
Het hierna volgende geldt alleen voor BvK leden, dan weet je waar ik het nu over heb.
Het in te vullen Opleidingsformulier waarmee je voor de BvK kunt aantonen dat je
minimaal Hbo-niveau bent opgeleid met tenminste 500 lesuren Kinesiologie.
Hoe moet dat nu als je geen lesdag certificaten meer bewaard hebt? Je
afstudeerdiploma/ getuigschrift impliceert uiteraard dat je die lesdagen bij ons gevolgd
hebt. Zelfs al heb je ze allemaal bewaard, je hebt ze niet nodig. Niemand van welke
Hbo of WO opleiding hoeft later ooit nog z'n losse tentamenbriefjes te laten zien.... je
afstudeerbewijs is hèt bewijs dat je aan alle opleidingseisen hebt voldaan.
Indien je dus het formulier invult, zet je (met potlood...) een cijfer op je NSK
Getuigschrift (dit is NIET je beëdigingoorkonde als TfH-Practitioner of Erkend
Kinesioloog van de BvK!) en bij elke lesdag die je bij ons in het kader van je opleiding
hebt gevolgd, verwijs je steeds naar dat zelfde nummer. Per lesdag mag je 8 lesuren
rekenen. Dus je hoeft maar één scan te maken en kunt steeds naar hetzelfde nummer
verwijzen.
Alles wat je na je afstuderen nog gevolgd hebt, moet je uiteraard apart nummeren en
inscannen. Ik heb een poging gedaan om het formulier per afstudeerjaar al vóór in te
vullen, maar uiteraard (het is een Word document), kun je het naar jouw studiejaren
aanpassen. Deze formulieren staan in de Dropbox map waar jullie een link naar hebben
ontvangen.

Tip: knip de diverse kolommen eerst en plak ze in Excel, dat telt je uren automatisch
op en pas nadat je alles echt hebt ingevuld, neem je de hele tabel weer over in het
Word document van de BvK. Dat scheelt je heel veel optelwerk!
3. De ALV van de BvK op 18 mei a.s.
Wie van jullie geen lid (meer) is van de BvK, kan het volgende stukje tekst overslaan,
maar vele oud studenten van ons zijn lid van de BvK, vandaar dat ik er enkele regels
aan wijd. Op 2 mei heeft het bestuur BvK de oproep tot een extra ALV afkomstig van
11 BvK leden aan alle overige leden gestuurd. De strekking van die oproep spreekt
voor zich, deze leden maken zich zorgen en hebben veel vragen die ze beantwoord
willen krijgen. Er is volgens ons reden voor ons allen tot grote zorg over de nu niet
heldere consequenties van plannen, concepten, voorstellen die direct raken aan de
toekomst van ons vak. Er is een breed draagvlak nodig alvorens er naar buiten
getreden kan worden met nieuwe plannen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben
voor ons allemaal!
De extra ALV op 18 mei wordt nu door de BvK in verband gebracht met gesprekken die
het bestuur NSK (tot op heden tevergeefs) probeert te voeren met het bestuur BvK.
(citaat: "In de discussie lijkt er verwarring te bestaan tussen de belangen van de NSK
als school en de belangen van de leden van de BvK.")

Bij ons bestaat deze verwarring geenszins. Deze extra ALV gaat ons allemaal aan en is
niet een plaats waar NSK zaken besproken zullen moeten worden.
Jullie, als oud studenten, kennen de NSK van binnenuit en weten dat we altijd gaan
voor kwaliteit in onderwijs en professionaliteit. Menig verandering van de opleiding
hebben jullie in het verleden meegemaakt, altijd ten behoeve van een verbeterslag op
kwaliteitsgebied. Menig oud student of docent is betrokken (geweest) bij het BvK
bestuur, een BvK commissie zoals toelating-, visitatie-, nascholing- of bij het NSK
bestuur, als vertrouwenspersoon of een NSK commissie zoals klacht-, examen-,
werkveld advies-, etc.
Mocht je verhinderd zijn op 18 mei, laat dit dan weten aan Jeannette Wensink
(j.wensink@hotmail.com) of aan mij (rozenquartz.beeks@planet.nl), dan kunnen wij je
aan een naam helpen van iemand die wel gaat en aan wie je dan je stem machtiging
kunt afgeven. Elk lid mag 3 machtigingen bij zich hebben. Kwaliteit van ons en van de
BvK is belangrijk, benut dus vooral je stemrecht!
4. Nascholing Nieuw Programma
Uiteraard allemaal in het Paviljoen in Rhenen. Kosten € 132,50,- per lesdag.
Aanmelden via de website.
 22 en 29 mei 2016 Orthomoleculaire geneeskunde. Twee lesdagen door Theresi
Smeijsters, erkend PNI-therapeute en kinesiologe. De macronutriënten: eiwitten,
vetten en koolhydraten. De micronutriënten: de in water oplosbare vitamines en de
in vet oplosbare vitamines, de mineralen en de sporenelementen. Bespreking van
een aantal ziektebeelden en wat we er orthomoleculair aan kunnen doen.
Deze lesdagen vormen een aanvulling op de OWE MBK en tellen dus als nascholing
voor je CPION registratie.
 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. Deze dagen worden door Paulien de Roos ook gegeven op 20 en
21 mei 2017.













4 juni 2016 "de Essentie van de Spiertest" 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! Van 09-17:00 uur Deze dag wordt
nogmaals gegeven op 13 mei 2017.
3 september 2016 "Update 42 spiertesten en voorrangsregels IKC" voor slechts
€ 50,- wordt je door Lilian Beeks en Jeannette Wensink helemaal bijgepraat over de
laatste veranderingen in de spiertesten en de meeste recente IKC inzichten in de
voorrangsregels van de 5 elementen, Yin en Yang, Acupressuurpunten ter
versterking. Van 13:30-17:00 uur. Er wordt gewerkt aan nieuwe test-tekeningen!
1 oktober en 6 november 2016 Orthomoleculaire geneeskunde. Twee lesdagen
door Theresi Smeijsters, erkend PNI-therapeute en kinesiologe. De
macronutriënten: eiwitten, vetten en koolhydraten. De micronutriënten: de in water
oplosbare vitamines en de vet oplosbare vitamines, de mineralen en de
sporenelementen. Bespreking van een aantal ziektebeelden en wat we er
orthomoleculair aan kunnen doen.
Deze lesdagen vormen een aanvulling op de OWE MBK en tellen dus als nascholing
voor je CPION registratie.
5 november 2016 Lesdag Electromagnetisch een dag lang leren testen en
balanceren van chakra's op de unieke manier van de Thyatira methode van Berber
Scholten. Wat is je geboortemeridiaan, welke driehoek of vierkant uit het wiel is
betrokken bij jouw chakra onbalans en hoe maken we die sterk? Welk zintuig is
daarbij van belang?
4 december 2016 G.E.M.S. geweldig lesmateriaal uit Canada om door te stapelen
in Pause lock en het werken met de more mode, heel adequaat voor je cliënt de
belangrijkste stressor onder de klacht/ het doel op te sporen en uiteraard de meest
optimale correctie voor dat moment uit alles wat jij als kinesioloog in je mars hebt!
11 februari 2017 Lesdag Veranderingen een lesdag lang leren werken aan
opheffen van blokkades die het lichaam in de weg staan om alle veranderingen te
accepteren die nodig zijn om te helen. Zeer mooie testprocedure, makkelijk
toepasbaar in elke Kinesiologie praktijk!

Kijk regelmatig voor het meest actuele aanbod en data op onze website
onderdeel NASCHOLING.
5.

Algemene mededelingen
 Volg ons ook op Facebook! Like ons daar...we zitten ruim over de
100 likes! https://www.facebook.com/pages/Nederlandse-Schoolvoor-Kinesiologie/240620762659328
Lilian Beeks-Vergroesen, Ruurlo, 4 mei 2016
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.

