NIEUWSBRIEF 33 NSK; november 2016
Extra Nieuwsbrief met één Hoofdthema!
De uitslag van de Jaarlijkse studenten enquête over studiejaar 20152016 ofwel de JSE!
En daarnaast een paar nieuwtjes die we dan meteen mee kunnen
pakken!

Algemeen
Ieder jaar ergens in de zomervakantie ontvangt elke voltijds student van de NSK de digitale
uitnodiging naar de Jaarlijkse Studenten Enquête, de JSE. Deze enquête is gebaseerd op de
landelijke NSE (nationale studenten enquête) die verplicht is binnen het Hoger onderwijs.
10 vragen met de nodige subvragen over wat je van allerlei aspecten van de opleiding tot
Kinesioloog aan de NSK vindt. Het maakt bij de antwoorden uit of je net het propedeuse jaar
hebt afgerond of al in je Praktijkleerperiode zit. Dat snappen wij ook. Vandaar dat de enquête
jaarlijks wordt afgenomen, zo kun je steeds vanuit een ander perspectief de vragen
beantwoorden.
Dit jaar zijn er 30 enquêtes uitgezet en er zijn er 21 ingevuld terug gekomen. Dat is ruim
70% en een hele verbetering t.o.v. vorig jaar toen we slechts ruim 50% terug kregen. DANK!
Komende zomer komt het verzoek om de JSE in te vullen weer voorbij, we hopen op een nog
hoger percentage ingevulde enquêtes dit jaar!!!
Heel erg veel dank voor jullie opbouwende input. Hier kunnen we weer mee verder!
Belangrijk
Het is goed je te realiseren dat de JSE jaarlijks na afloop van een studiejaar vraagt naar wat
jij 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 waar mogelijk verbeteringen op doorgevoerd in het daarop
volgende studiejaar! Dus wat jullie nu na studiejaar 2015-2016 hebben aangegeven, is
geanalyseerd in studiejaar 2016-2017 en wordt vervolgens verbeterd in studiejaar 20172018.... Er gaat dus altijd flink wat tijd overheen voordat jullie zien dat wij ook echt iets doen
met jullie aanbevelingen!!
Uiteraard proberen we zaken die heel praktisch uitvoerbaar zijn, meteen aan te passen.
Echter structurele veranderingen kun je niet lopende een studiejaar doorvoeren, dat moet dus
echt wachten tot volgend 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!

1

Hoofdlijnen
















Kwantitatieve waardering gemiddeld ruim voldoende (3,7 op een schaal van 1-5).
o Dit is een waardering op gelijk niveau met studiejaar 2014-2015.
Kennis en kunde van de docenten wordt goed bevonden. Dank.
Er blijft vraag naar meer praktijkgerichte lessen/inzichten. Jullie willen graag leren van
hoe en waarom bepaalde zaken zo aangepakt kunnen worden en welke alternatieve
mogelijkheden er hierbij zijn. Dit helpt ook bij ideevorming hoe de eigen praktijk
uitgevoerd zou kunnen gaan worden. We hopen dat deze wens met alle nieuwe
lesdagen van dit studiejaar in met name jaar 2 en 3 zal zijn tegemoet gekomen.
Vraag naar meer eenduidigheid en consistentie in beoordeling door docenten van
verslagen en in geval van beantwoording van gelijke/gelijksoortige onderwerpen is ook
dit jaar weer opgemerkt. Kinesiologie is een vak in beweging. Geen kinesioloog is gelijk
aan een collega. We zitten als vakgroep kinesiologie zoveel mogelijk in de basis en op
essentiële zaken op één lijn, maar op detail niveau kunnen we verschillen en dat maakt
ons juist zo kleurrijk! Dit geeft je als student ook de ruimte en vrijheid om de
kinesioloog te worden die bij jou past.
Met betrekking tot het cursusrooster/lesplanning wordt opgemerkt dat de en les- en
examen/tentamendruk in de 2e helft van het studiejaar zwaarder en hoger is dan in de
1e helft van het studiejaar. We hebben om die reden al dit huidige studiejaar 16-17 in
de Propedeuse de afronding van OWE Touch naar vóór de kerstvakantie gehaald opdat
hij niet bovenop de eerste deeltoets MBK zit zoals vorige jaren. Ook de OWE
kinesiologie-1 uit het tweede leerjaar rondt zich geheel af in het eerste semester. Feit
blijft dat er meer lesweken (18 t.o.v. 13) in de tweede helft van elk studiejaar zitten
en er nu eenmaal pas getoetst kan worden nadat er de nodige stof behandeld is.
Derhalve zal elke opleiding meer lessen draaien en meer toetsen in de tweede helft
van een studiejaar dan in de eerste helft.
Waardering wordt door jullie uitgesproken over de snelheid waarmee
examens/tentamens zijn nagekeken door de docent en terugkoppeling van het
behaalde resultaat. Dank daarvoor, we doen ons best. Mocht het een keer vertraging
oplopen dat laat de docent dit altijd weten.
Wel wordt gevraagd om de behaalde resultaten gelijktijdig aan de studenten terug te
koppelen en niet verdeeld over meerdere dagen. Dit is per direct aan de docenten die
klassikaal theorie examens/tentamens afnemen gecommuniceerd. Er zal nu pas een
examenuitslag naar buiten komen aan jullie persoonlijk nadat alles is nagekeken. Elke
student hoort dan op dezelfde dag de uitslag. Uiteraard doen we dit niet met
individueel ingestuurde behandelverslagen, opdrachten of het eindwerkstuk.
Opmerkelijk is dat, n.a.v. studiejaar 2014-2015 is aangegeven dat werken met
standaard templates voor een verslag bijdraagt aan eenduidigheid en consistentie, er
nu wordt aangegeven dat verslagtemplates gevoelsmatig te ver afstaan van zoals
verslagen straks in de praktijk zullen worden opgesteld. Er wordt door de
opleidingscommissie de laatste hand gelegd aan een nieuwe template voor het
behandelverslag voor 2e-4e studiejaar. We zullen in de JSE over dit studiejaar vanzelf
merken of jullie mening zich zal aanpassen.
Het Propedeuse examen wordt als te makkelijk ervaren. Alle theorie examens m.b.t.
TfH en Kinesiologie gaan dit jaar geheel herzien worden i.v.m. de nieuwe lesstof in de
opleiding. Maak je borst maar nat!
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Vraag naar meer demonstraties en praktijkvoorbeelden door de vakdocenten. We gaan
ons best doen jullie nog meer van onszelf te laten zien! Zeker in de lesdagen met
nieuwe technieken, zullen we deze uitgebreid voor gaan doen. En anders gewoon zelf
vragen in een lesdag!!
Sommigen zouden graag zien dat een assessment ook nagekeken wordt door de
docent. Assessments zijn juist formatief, d.w.z. vormend bedoeld. Alle antwoorden kun
je opzoeken in je lesmateriaal en daar leer je juist het meeste van. Niet als het wordt
voorgezegd. Vervolgens kun je met klasgenoten de gegeven antwoorden vergelijken en
mocht er dan verschil van mening zijn dan kan hier uiteraard in de volgende lesdag tijd
en aandacht aan besteed worden! Kortom hier wordt nadrukkelijk een appèl gedaan op
jullie zelfredzaamheid. Echter we zullen je nooit met onbeantwoorde vragen laten
zitten!

Bestuurlijk nieuws st. NSK
1. Op 4 november heeft het schoolbestuur vergaderd.
2. Er is een nieuw bestuurslid gevonden: Helen Derksen. Helen brengt ervaring mee uit
het bedrijfsleven, heeft juridische kennis van zaken en is bekend met de IT wereld.
Talenten waar we binnen ons bestuur altijd blij mee zijn. Helen, van harte welkom!
3. Jeannette Wensink is na ruim 2 jaar afgetreden als Bestuurslid. Aangezien zij ook het
secretariaat bemant en sinds dit studiejaar aan de school is verbonden als docent, is
het beter om dit alles niet te verenigen met bestuurswerk om verstrengeling van
belangen te voorkomen.
Mochten jullie iemand kennen met vooral een marketing/communicatie achtergrond, dan
hoort het bestuur dat graag! bestuur@schoolvoorkinesiologie.nl Liefst iemand die ook
bekend is met de wereld van de Kinesiologie of het CAM veld.

Aanmelding lesdagen in 2017
Voor jullie (nog) niet zichtbaar, maar op de achtergrond bijna klaar, we gaan moderniseren!!
Aanmelding voor lesdagen gaat in 2017 via het systeem van ‘Planned Magic’ (zie
www.plannedmagic.nl). Lilian en vooral Jeannette zijn druk bezig met het omzetten van ons
totale opleidingsbestand, docenten, locaties, prijzen en wat al niet meer naar het digitale
systeem. Straks hoef je geen papieren formulieren meer in te vullen, maar gaat alles vanuit
de website. Elke student maakt straks een eigen account aan (één keer je gegevens invullen)
en daarna kun je aanvinken welke lesdagen je wilt gaan volgen. De bevestiging, de link naar
het lesmateriaal, de factuur etc. zal dan automatisch vanuit dit systeem gegenereerd worden.
Zelfs certificaten moeten dan op den duur digitaal aangeleverd kunnen worden.
Het zal even wennen worden voor ons allemaal, maar we gaan er vanuit dat het een veel
professionelere uitstraling zal hebben en ook zeer gebruiksvriendelijk zal zijn.
Jullie krijgen een seintje zodra het zover is en dan gaan we met elkaar in 2017 met het
nieuwe systeem starten!
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Hele fijne Sinterklaastijd en veel plezier dit verdere schooljaar!
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