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Kerstvakantie:
vooruitkijken en zaken op orde
brengen…

December
Altijd een maand van feest, familie, gezelligheid, maar ook terugkijken, vooruitkijken en naar
binnen gaan. Bij jezelf, in je huis, lekker warmen aan kachel en liefde van vrienden en familie.
De studenten nemen de tijd om wat achterstanden weg te werken, laatste PLP’s te schrijven,
mappen bijwerken, verslagen en opdrachten afmaken. Ook wordt er alweer geleerd voor de
eerste tentamens zoals MBK in januari. De docenten van de NSK zullen alles dan allemaal
nakijken, van feedback voorzien, de studiepunten bijwerken in Dropbox. Tevens verder werken
aan de nieuwe huisstijl voor het lesmateriaal en aan de nieuwe lesdagen zoals de lesdag
Chemie, Spiegelen, Integratie holografische TfH, energetische bescherming en Kinesiologie
Totaal.
Wij als opleiding hopen dat het jullie zal lukken de balans te bewaken tussen je studie en je
privé/ werk situatie en indien dat niet lukt, je de weg weet te vinden naar je
studieloopbaanbegeleider en elkaar voor hulp!

Nieuwe behandeltafels
Grotere klassen, betekent ook meer behandeltafels nodig. We hebben er 2 in bordeaux rood
bijgekocht zodat we vanaf nu 7 behandeltafels in Rhenen hebben staan. Alleen op lesdagen
die eventueel dubbel vallen met een tweede lesdag zal er soms gevraagd worden om zelf een
extra tafel mee te nemen.
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Oefenmaatjes gezocht
Heel vaak wordt er aan ons gevraagd of wij kunnen helpen met het vinden van een
oefenmaatje bij iemand in de buurt. Dat is altijd een heel uitzoekwerk voor het secretariaat en
lastig i.v.m. privacy wetgeving. Wij mogen jullie niet zo maar elkaars adressen doorgeven…
Als het allemaal lukt, zal er op de website van de opleiding een zoekfunctie komen waar je op
postcode kunt zoeken naar een oefenmaatje bij jou in de buurt. Wil je opgenomen worden op
die zoeklijst, stuur dan even een berichtje naar het secretariaat, dan zetten we je naam, adres
en mail adres daar op en kunnen jullie zelf met elkaar in contact komen.

Kosten opleiding
Via een oplettende student, zijn wij erop attent gemaakt dat de informatie over de totale
kosten van de opleiding toch niet helemaal up to date was en helaas, dat de totale kosten van
4 jarige opleiding inmiddels rond de € 11.000,- bedragen. Deels komt dit door het
toegenomen aantal lesdagen, meer lesboeken en vooral het toegenomen aantal
examens/tentamens wat wij in het kader van de Hbo erkenning moeten afnemen. Ook het
werken met lesmateriaal van kinesiologen uit binnen- en buitenland, levert extra royalty
kosten op.
Gelukkig zijn alle opleidingskosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting bij jezelf of je
levenspartner indien je samen aangifte doet. Kijk op:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomsten
belasting/aftrekposten/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/
De extra kosten rond lesdagen op een rijtje:
Holografische Touch for Health: De 2 lesdagen kosten zoals gebruikelijk € 230,00, de manual
kost € 10,00 en de royalty’s voor Adem Lehman die Holografische Touch heeft ontwikkeld, €
25,00. De kosten voor de royalty’s draagt de docente af aan Adam.
Espavo Basis: De 2 lesdagen kosten € 260,00, de manual € 15,00 en de testdoos € 60,00. De
factuur voor de lesdagen komt via NSK, de factuur voor de manual en de testdoos via de
docent (Carin Jansen, zij heeft Espavo Basis ontwikkeld).

Testdozen
In het kader van onze tot 2 uitgebreide lesdagen Chemie (voorheen Voeding) die dit studiejaar
starten, hebben de docenten van deze OWE, Ruth Walter en Theresi Smeijsters, zich verdiept
in mooie testdozen voor de NSK. Van de firma Orthica en Vitals hebben we al testdozen met
supplementen gekregen. Met Bonusan wordt nog overleg gevoerd. Er is een Riddler testdoos
aangeschaft via Welkin. Al deze testdozen komen in het Paviljoen in opslag te liggen zodat ze
ook gebruikt kunnen worden in lesdagen integratie Volledig Clientbehandeling van het 3 e en 4e
leerjaar.
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Planned Learning
Bijna is het zover dat al onze aanmeldingen gaan verlopen via de website. Op de achtergrond
heeft Jeannette heel hard gewerkt aan het overzetten van al onze informatie per lesdag, per
student, docent, leslocatie, lesprijs, examens die erbij horen, de bestaande aanmeldingen etc.
naar het nieuwe systeem. Jullie hoeven dan straks niet alles opnieuw in te voeren, alleen te
controleren.
Dat houdt in dat je straks via de website gaat aanmelden voor 1 of meer lesdagen, meteen
automatisch een bevestigingsmail krijgt, gewoon zoals je gewend bent, maar nu via het
systeem, 14 dagen voor de start een factuur en de deelnemerslijst en de link naar het
lesmateriaal. Docenten krijgen ook automatisch bericht van de hoeveelheid deelnemers, een
presentie- en een deelnemerslijst.
Op 18 januari 2017 tijdens de Algemene docentenvergadering zullen de docenten van Lilian en
Jeannette uitleg en een demonstratie krijgen over het werken met dit systeem.
Zodra het systeem operationeel is, gaan we proefdraaien en we hopen vanaf februari/maart
2017 alle aanmeldingen via de nieuwe knop op de website te laten verlopen. Ook
aanmeldingen voor bijscholing of het CPION register of voor nieuwe studenten voor de hele
opleiding gaan via de automatische mogelijkheden van dit systeem lopen.

Toekomst NSK
De toekomst ziet er zonnig uit voor de NSK. Op 17 januari zal het schoolbestuur een begin
maken met het schrijven van een toekomstvisie/beleidsplan voor de komende 5 jaar. Hierin
zal ook aandacht besteed worden aan een communicatieplan en het aantrekken/inwerken van
nieuwe docenten en t.z.t. opvolging van de coördinator.
Bestuur en alle medewerkers van de NSK wensen jullie allemaal een stralend Nieuwjaar toe.
Secretariaat en coördinator houden even een welverdiende Kerstvakantie tussen 24 december
2016 en 2 januari 2017. In die periode zullen wij niet bereikbaar zijn.
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