NIEUWSBRIEF 32 NSK; oktober 2016
1.
Het Studiejaar is weer begonnen!
De herfstvakantie staat al bijna voor de deur, maar ik wil toch
hier even nog een warm welkom heten aan alle nieuwe
studenten (Jos, Patrice, Eline, Mariska, Ria, Sandra, Anouk,
Astrid, Talitha, Margriet, Jacoba, Helga en Kitty) en docenten
(Hans, Michelle en Carin) bij de NSK!
Verder een warm welkom aan onze ‘stagiaires’ Anita van Gulik
en Hennie Dekker die bij lesdagen Touch for Health meedraaien om te
kijken of ze docent aan de NSK zouden willen/kunnen worden.
We zijn geweldig voortvarend van start gegaan met een leuke update van
alle spiertesten volgens de nieuwste IKC richtlijnen. In één weekend zijn
alle studenten en vele oud studenten bijgeschoold.

2. Bestuurswijziging
1. Marie Thérèse van der Kun heeft deze zomer afscheid genomen van het bestuur als lid.
2. Natalie Humer (oud NSK student) is toegetreden tot het bestuur als secretaris m.i.v. 19-2016. Zij heeft die taak overgenomen van Jeannette Wensink, die lid blijft van het
bestuur totdat er voor Marie Thérèse/haarzelf een opvolger gevonden is.
3. Op 4 november vergadert het schoolbestuur weer.
Mochten jullie iemand kennen met bestuurservaring en/of ervaring in het complementaire
veld, dan hoort het bestuur dat graag! bestuur@schoolvoorkinesiologie.nl

3. Bestanden in Dropbox openen met uitgang .msg.
Voor gebruikers van een Apple laptop of Ipad blijkt het niet mogelijk om de mails die
daarin door het secretariaat worden geplaatst opnieuw te openen (werkt met Outlook). Dit
betreft bestanden eindigend op .msg.
Voor de Apple laptop bestaat hiervoor de volgende oplossing:
1. Zoek het pakket Mailraider of Mailraider Pro en download het (hier kunnen kosten aan
verbonden zijn);
2. In Finder ga je op het bestand staan dat je wilt openen, klik met rechtermuisknop en
selecteer “Get info”.
3. In “Document Info” scrollen naar: “Open with” en selecteer “Mailraider” in het
uitgevouwen venster;
4. Klik op “Change All”.
Dan zal je systeem voortaan automatisch bestanden eindigend op .msg met Mailraider
openen. Voor een Apple Ipad is de app “MSG viewer” beschikbaar.
Met dank aan Dennis Groenewoud (zoon Jeannette Wensink)! We hopen je hierbij verder
geholpen te hebben. Kom je er niet uit, zoek dan hulp bij Apple en niet bij het secretariaat!

4. Opleidingscommissie:
Jeannet Komen en Saskia van Leeuwen zijn lid geworden van de Opleidingscommissie.
Overige leden zijn: Eloditte Waaldijk, Ruth Walter en Hetty Holtus. Sifra Sluis heeft de OC
verlaten.

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!

1

5. Wegwijs binnen de NSK
Bij wie kun je waarvoor terecht? Zet al deze email adressen in je e-mail
adresboek.
Bij de






docent van een bepaalde lesdag voor:
Inhoudelijke vragen over de lesdag
Vragen over de inhoud van lesmateriaal
Behandelverslagen
Je PLP van die lesdag
Het email adres van Lilian als docent is gewijzigd in: lilian.beeks@derozenquartz.nl.

Bij het







Bij de





secretariaat (secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl) voor:
Dropbox links naar lesmateriaal
Logistieke vragen (welke cursus, waar, wanneer, kosten etc.)
Certificaten
Individueel studieadvies 1e en 2e jaars
Aan- en afmeldingen lesdagen
Opmerkingen over ’t Paviljoen
Algemene informatie

coördinator (coordinator@schoolvoorkinesiologie.nl ) voor:
Dropbox links naar NSK Formulieren en je persoonlijke dropbox map
Individueel studieadvies 1e en 2e jaars
Inzien Propedeuse en Theorie Kinesiologie examens
Alle vragen die vrijstellingen en of uitstel van examens bevatten en besloten moeten
worden door de Examencommissie

Bij de administratie (admin@schoolvoorkinesiologie.nl ) voor:
 Vragen over facturen
 Verzoek om gespreide betaling regeling
Bij je




studieloopbaanbegeleider (3e en 4e jaars) voor:
Studieadvies
Persoonlijke omstandigheden i.r.t. studievoortgang
Cliëntverslagen

6. Facturen studiebegeleiding
Eind oktober (op jullie verzoek niet meer in november) wordt via onze administratie aan alle
studenten de jaarlijkse factuur verzonden voor de kosten van de individuele studiebegeleiding
en het nakijken van alle behandel- en cliëntverslagen etc. (€ 150,00).

7. Tips voor ondersteunend lesmateriaal in

:

Er bestaan diverse apps en websites op het gebied van Anatomie voor tablets en PC’s. Heel
handig ter ondersteuning van de MBK-lessen en voor het lokaliseren van de diverse spieren
vanwege de 3D weergave. Prijzen en kwaliteit verschillen, van gratis tot heel duur en alle
variaties daartussen. Zoek op “Anatomy”.
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8. Nieuwe Testleidraad Kinesiologische behandeling
Eigenlijk geen nieuws meer, als het goed is hebben alle studenten vanaf de propedeuse inmiddels
kennis gemaakt met dit nieuwe systeem van opbouw van een goede kinesiologische behandeling.
Hij staat in Dropbox onder NSK formulieren!
Het behandelverslag wordt hiermede een stuk korter van lay out. Geen vast format meer om
gewoon in te vullen, maar een leidraad van behandelfasen die je afwerkt en terug laat komen in je
behandel- en cliëntverslagen. Alleen de studenten van het eerste jaar werken nog met het format
uit het SWP, aangezien zij nog volgens de IKC Touch for Health methode werken.

Alles helderder, logischer, geen verwarring meer!

9. Diverse wijzigingen nog even op een rij
Via email mailingen zijn jullie de afgelopen tijd van diverse wijzigingen op de hoogte gebracht.
Hier staan ze nogmaals op een rij:
Eenmalig vervallen: Lesdag Centering (22 januari 2017) voor de huidige 2e jaars, deze studenten
hebben deze stof al gehad. Volgend studiejaar staat deze lesdag gewoon weer in het rooster.
Verzet: Lesdag Integratie Metaforen Touch for Health naar 11 maart 2017.
Verzet: Lesdag Integratie Holografische Touch for Health naar 11 juni 2017.
Inhoud lesdag Kinesiologie Plus 11 februari 2017 is bekend: “Energetische bescherming”, docent
Paulien de Roos. Tekst SWP voor deze lesdag volgt t.z.t. separaat.
Naamswijziging: Lesdag “De Essentie van de Spiertest” heet voortaan: “De Spiertest, ons
instrument”, gepland op 13 mei 2017, docent Jeannette Wensink.
Literatuurlijst: Gebleken is dat op de literatuurlijst voor het 2 e jaar ten onrechte als verplichte
literatuur de volgende 2 boeken staan vermeld: “Energetic Kinesiology” van Charles Krebs en
“Kinesiologie für die Naturheilpraxis” van Günther Dobler. Het boek van Charles Krebs staat ook
bij boekhandel Merlijn als verplicht vermeld. Dit is onjuist, het is aanbevolen literatuur. Graag
handmatig aanpassen in het SWP en bedankt voor de opmerkzaamheid!

10. Extra kosten Lesdag GEMS i.v.m. royalties:
De GEMS methode is ontwikkeld door onze Canadese kinesiologie collega Alexis Costello en we
hebben toestemming haar lesmateriaal te gebruiken. De kosten voor de royalties bedragen per
persoon 10% van de prijs van de lesdag. Het bedrag van € 11,50 wordt t.z.t. apart op de factuur
vermeld. De NSK draagt het totaalbedrag aan ontvangen royalties vervolgens af aan Alexis. Wij
zullen deze informatie toevoegen in het SWP voor volgend studiejaar.
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11. Aanmelding lesdagen 2016-2017:
Sommigen van jullie melden zich per semester of per half jaar aan voor de lesdagen. Hierbij
verzoeken wij jullie vriendelijk om je aanmeldingen te checken en het aanmeldingsformulier
in te sturen voor de volgende reeks! Het secretariaat moet al ruim van tevoren alles regelen
met ’t Paviljoen. Vast hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

Hele fijne herfstvakantie en veel plezier met onze mooie opleiding!
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