NIEUWSBRIEF 9 voor oud studenten NSK juli 2017
Dit is de negende nieuwsbrief speciaal voor Alumni van de NSK.

Geslaagd voor het CPION diploma!
Wij feliciteren Hen Backes, Riny Moesker, Elze
Visser en Coralie van Wingerden met het behalen
van het CPION geaccrediteerde MBK en/of PsBK
CPION SHO diploma!

Afgestudeerd als Kinesioloog!
Welverdiend succes na jaren van studie inspanning naast alle andere zaken die zich in een
leven voordoen! Hartelijke gefeliciteerd en veel succes in jullie praktijk!

Elodie Waaldijk

Jacomine Punt

Bijscholing MBK/PsBK
Om je CPION of SNRO erkende MBK en/of PsBK diploma geldig te houden (en daarmee
vergoeding voor je consulten te behouden), dien je jaarlijks 1 dag op dit gebied bij te scholen. De
Beroepsvereniging waarbij je bent aangesloten stelt de voorwaarden hiervoor vast. Op dit
moment bieden veel organisaties deze bijscholing aan. Let altijd goed op de volgende zaken:
•
•
•

Of de organisatie waar je de bijscholing wilt volgen daarvoor een geldige accreditatie van
CPION, SNRO of NVAO heeft.
Welke organisatie het certificaat uitgeeft (is het een Opleidingsinstituut of niet).
Of op het certificaat unieke nummers komen te staan van het CGO (Collectief
Geaccrediteerde Opleidingen). Organisaties die bij het CGO zijn aangesloten zijn
geaccrediteerd om deze vorm van bijscholing aan te bieden. De nummers zijn onderdeel
van een nieuw kwaliteitssysteem.

De bijscholing van MBK/PsBK van de NSK voldoet aan deze voorwaarden.

Nieuwsbrief Oud studenten NSK

Pagina 1 van 2

Aanbod NSK bijscholing voor MBK/PsBK
Bijscholing rond het PsBK thema "Angst en Vertrouwen" op 11 oktober 2016 door Ad van Vugt.
Bijscholing MBK over “Hormonen” op 23 november 2017 door Eveline van der Wel.
Onderwerpen: Menstruele problematiek, overgang, schildklier e.a. hormonale regelsystemen in
het lichaam.
Investering per dag: € 150,00. Inschrijving via onze website.
Aanbod NSK bijscholing Kinesiologie
Kinesiologie voor dieren (basis) op 1 november 2017 door Mayke van Zon-Prins; € 150,00.
Het leren testen van dieren zonder tussenpersoon, oefenen met de hond van de docente.
Bijkomende kosten: Basiswerkboek "Een en al oor" € 20,00, de spiegel en een flowchart
(geplastificeerd) € 5,00. Benodigde vooropleiding: Touch for Health 1 t/m 3.
Kinesiologie voor dieren (vervolg) op 7 maart 2018 door Mayke van Zon-Prins; € 150,00.
Het vervolg op de basis vaardigheden voor het testen van dieren, gericht op de chakra's en de
energievelden. Bijkomende kosten: Werkboek: "Tender love & Care" € 20,00. Benodigde
vooropleiding: Touch for Health 1 t/m 3 en Kinesiologie voor dieren basis.
Deze 2 dagen leveren nascholingspunten op bij de BvK. Inschrijving via onze website.
Uit ons reguliere aanbod en tevens geschikt als bijscholing:
Lesdag Elektromagnetisch op 4 november 2017 door Lilian Beeks-Vergroesen; € 125,00.
Thyatira methode, ontwikkeld door Berber Scholten. Testen en balanceren van chakra's,
zintuigelijke energie, geboortemeridiaan, meridiaan geboortetijd, neutrale meridiaan en absolute
basisenergie.
Lesdag GEMS op 3 december 2017 door Jeannette Wensink; € 125,00.
De Goal, Element, Modes and Stack methode is ontwikkeld door Alexis Costello. Via een vloeiend
systeem testend via de 5 elementen en de universele modes stressoren verzamelen en komen tot
de optimale correctie o.b.v. al het Touch for Health materiaal.
Lesdagen Orthomoleculaire Basiskennis door Theresi Smeijsters op 1 oktober en 12 november; €
250,00.
Wat is orthomoleculaire geneeskunde, macro- (vetten, koolhydraten, eiwitten) en
micronutriënten (vitaminen, mineralen en sporenelementen), voedingsadviezen, interactie
medicatie met voeding/voedingssupplementen, circadiaans ritme en voeding.
Secretaris van het NSK Bestuur
Hennie Dekker (oud-studente) ondersteunt sinds vorige week het NSK Bestuur. Welkom!
Algemene mededelingen
Volg ons ook op Facebook! Like ons daar...we zitten ruim over de 150 likes!
www.facebook.com/Nederlandse-School-voor-Kinesiologie240620762659328/
Of Facebook @opleidingNSK.
Zomerreces: Wij zijn gesloten van 20 juli t/m 20 augustus 2017.
Fijne zomervakantie en graag tot ziens!
Jeannette Wensink, 18 juli 2017
Mocht je deze elektronische nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je een mail naar
secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl sturen en dan haal ik je naam van de lijst.
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