NIEUWSBRIEF 29 NSK; Maart 2016
Speciale Nieuwsbrief met één Hoofdthema!
De Jaarlijkse studenten enquête ofwel de JSE!

Ieder jaar aan het begin van de zomervakantie krijgt elke student de link naar onze JSE toe
gemaild. Deze bestaat uit 10 vragen met diverse subvragen over o.a. hoe tevreden jij als
student over de NSK bent. Inmiddels is deze enquête alweer 3 jaar op rij afgenomen en we
willen jullie de resultaten daarvan presenteren. Om conclusies te kunnen trekken uit een
onderzoek, is het noodzaak
1. dat veel mensen antwoord geven, dan heb je een betrouwbaarder beeld van de
realiteit
2. dat je een aantal onderzoeken op dezelfde manier hebt gedaan zodat je iets kunt
vergelijken
Welnu dat is dus inmiddels het geval!
In de Bijlage treffen jullie een mooi overzicht van de conclusies die we hebben kunnen
trekken uit drie jaar op rij JSE.

Belangrijk
Het is goed je te realiseren dat de JSE jaarlijks na afloop van een studiejaar vraagt naar wat
een student vond van het voorbije jaar. Daar worden dan gedurende de maanden daarna
(dus al in het nieuwe studiejaar) analyses op losgelaten, over vergaderd door
Examencommissie, docenten en bestuur en vervolgens verbeteringen op doorgevoerd waar
mogelijk in het daarop volgende studiejaar! Dus wat studenten na studiejaar 2013-2014
hebben aangekaard wordt geanalyseerd in studiejaar 2014-2015 en vervolgens verbeterd in
studiejaar 2015-2016.... Er gaat dus altijd flink wat tijd overheen voordat jullie zien dat wij
ook echt iets doen met jullie aanbevelingen!!
Vandaar ook deze nieuwsbrief, dan kunnen jullie het zelf bestuderen en zien!
Komende zomer komt het verzoek om de JSE in te vullen weer voorbij, we hopen op een
hoger percentage ingevulde enquêtes dit jaar!!!
Via de nieuwsbrief brengt de NSK iedereen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen die de opleiding en dus ook
de studenten en medewerkers rechtstreeks aangaan. Het is van belang de nieuwsbrief altijd goed door te lezen!
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Resultaat
Studiejaar 2014-2015 kende 24 ingeschreven studenten aan de 4-jarige opleiding tot
Kinesioloog aan wie de enquête is gestuurd. Bijna 60% van benaderde studenten heeft
gereageerd op de enquête, waarbij opgemerkt dient te worden dat niet elke student alle
vragen volledig beantwoord heeft. Dat is natuurlijk jammer.
Als we dit verrekenen dan komt het volledige response percentage voor het studiejaar 20142015 uiteindelijk op 50%. We hopen met de volgende JSE (te verwachten medio aug. 2016)
op een hoger percentage. Zonder jullie input wordt het moeilijker te verbeteren.
Op hoofdlijnen was jullie terugkoppeling:
- Kwantitatieve waardering gemiddeld ruim voldoende (3,7 op een schaal van 5)
- Kennis vd docenten wordt goed bevonden.
- Wel is er vraag naar meer praktijkgerichte lessen/inzichten.
Aangegeven is graag meer de finesses, valkuilen, succes stories van de ervaren docent te
horen. Ook daarvan willen jullie leren.
- Ook is er vraag naar meer eenduidigheid en consistentie in beoordeling door docenten van
verslagen en in geval van beantwoording van gelijke/gelijksoortige onderwerpen.
- Uit de gegeven feedback kan opgemaakt worden dat de informatie verschaffing over de
verwachtingen omtrent de studie (zwaarte zelfstudie, verhouding medisch vs. zakelijk)
duidelijker mag zijn.
- De studielast in de 2e helft van het studiejaar wordt zwaarder ervaren dan de 1e helft van
het studiejaar
De terugkoppelingen zullen meegenomen worden in het verbeteren van de NSK in de
komende jaren.

Vrijwillige mogelijkheid tot stage lopen
De NSK biedt vanaf nu de mogelijkheid aan dat een student met een door zichzelf geregelde
cliënt bij een NSK vakdocent stage kan lopen, waarbij de docent de cliënt een volwaardig
consult geeft, de student zelf toekijkt en na afloop vragen kan stellen. De docent brengt de
kosten van het consult gewoon in rekening bij de cliënt, die dat kan declareren bij de
Zorgverzekering (afhankelijk van zijn polis). De cliënt is het dan uiteraard eens met de
aanwezigheid van de student.
De stage is geen officieel onderdeel van de opleiding, levert geen studiepunten op en is niet
verplicht. Elke student staat het vrij om dit te regelen. Voorwaarde is wel dat het gebeurt bij
een NSK docent i.v.m. bekendheid van het curriculum en de normen die de NSK hanteert ten
aanzien van de feedback. Lilian, Hetty, Paulien en Jeannette hebben aangegeven hiervoor
beschikbaar te zijn als er behoefte aan is. Een student die hiervan gebruik wil maken, kan zelf
met een docent contact opnemen.
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Open Dag NSK op 21 mei
Op 21 mei houden wij weer onze jaarlijkse Informatiemiddag voor belangstellende
studenten. Er staan al 45 namen op de lijst van enthousiastelingen!!
De volgende vragen staan nog open!
 Wie wil deze middag mee helpen om vragen te beantwoorden van de gasten? Mocht
je die ochtend toch al in het Paviljoen zijn vanwege een MBK of IPP examen in de
ochtend, dan betaalt de NSK je lunch tot maximaal € 10,- indien je blijft om die
middag mee te helpen!!
 Wie heeft er tips voor ons wat we zéker moeten zeggen tijdens onze
introductiepraatje?
 Wat had jij toen jij aan de opleiding begon tijdens zo'n middag willen horen?
Tijd: 14.00-17.00 uur. Om 14u en om 15.30u Introductiepraatje over cursussen, bijscholing
en opleiding. Geef je tips of je naam even door aan coördinator of secretariaat!

Veel leesplezier en zoals bekend, met vragen kun je je wenden tot je studieloopbaanbegeleider of
tot het secretariaat!
Geniet van de Paasdagen en het nu echt snel komende voorjaar!
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