
 

 

 

 

Het jaar 2017 loopt bijna ten einde en het is dus weer tijd is voor een terugblik op het afgelopen jaar. 

Deze terugblik kan niet zonder ook aandacht te geven aan de plannen voor 2018, omdat de 

belangrijkste ontwikkelingen een doorlopend proces zijn, dat zich niet houdt aan een jaarwisseling.  

Naast veel lopende zaken die voor een deel zijn gericht op het verbeteren van administratieve 

procedures heeft het Bestuur zich het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met twee belangrijke 

thema’s:  hoe kunnen wij jonge afgestudeerden enthousiast krijgen voor het Register en moet het 

organisatiemodel van het Register worden gemoderniseerd en aangepast aan de vragen die op ons 

afkomen?  

Vorig jaar in 2016 kon ik aangeven dat het Bestuur druk bezig was geweest met het nadenken over 

een visie op langere termijn. Dit jaar heeft in het teken gestaan van het verder concretiseren van een 

aantal ideeën.  

Zoals al eerder vastgesteld, wordt het hoog tijd een nieuwe generatie jonge afgestudeerden aan ons 

te binden. Maar wie dan? Zitten die jongeren wel op een Register te wachten?  Hoe verhoudt zich de 

aanmelding van een nieuwe generatie adviseurs met onze eisen en inschrijfvoorwaarden en zijn onze 

procedures om je in te schrijven nog wel van deze tijd? Hoe houden we, ondanks alles, toch nog onze 

kwaliteitsborging in stand?    

De ontwikkelingen bij de HBO opleidingen hebben er toe geleid dat er eigenlijk geen afgestudeerden 

meer zijn die kunnen voldoen aan de eisen die wij stellen voor toetreding tot het Register.  

De HBO opleiding die op dit moment voor ons het meest interessant is de HBO opleiding Toegepaste 

Psychologie. De opleiding is echter zo breed dat afgestudeerden niet per definitie toelaatbaar 

hoeven te zijn.  

Het Bestuur is in gesprek gegaan met drie Hogescholen (Hogeschool Amsterdam, Hanze Hogeschool 

en  Fontys) om te kijken of er interesse bestaat om met ons te overleggen op welke wijze hun 

afgestudeerden kunnen voldoen aan de eisen die wij stellen voor toetreding en registratie, al of niet 

startend met een aspirant status. De gesprekken hebben opgeleverd dat wij bij de Hogeschool van 

Amsterdam betrokken zijn bij de samenstelling van het curriculum van de Leergang Psychologie van 

de Studiekiezer. Daarnaast kunnen we bij de HvA, Hanze Hogeschool en Fontys het Register BKA 

exclusief aanbieden als Kwaliteitsregister voor Young Professionals. Inmiddels hebben zich de twee 

eerste kandidaten reeds aangemeld. Komend jaar gaan wij deze ontwikkelingen met deze 

opleidingsinstituten evalueren, versterken  en zo mogelijk verder uitvouwen naar andere 

Hogescholen. 

Uit deze gesprekken en een enquête onder studenten blijkt dat werk en stage voor hen belangrijke 

redenen zijn om toe te treden. Voor wat betreft de factor werk zetten Register BKA’s  zich als groep 



in op een opdracht van Fontys ICT bij de StudieKeuzeChecks. Vanuit deze ontwikkeling onderzoekt 

het  Bestuur momenteel  de mogelijkheden om een deel van de huidige organisatie om te vormen tot 

een coöperatie. Een dergelijke organisatievorm is zakelijk gezien een heldere structuur  voor 

potentiële opdrachtgevers en bevordert de onderlinge betrokkenheid van ingeschreven adviseurs. 

Het Bestuur is gestart met een oriëntatie op alle ins en outs van dit model.  

Uit de gesprekken met de gelieerde Hogescholen blijkt ook dat er bij studenten een grote behoefte is 

aan stageplaatsen én aan opdrachten/begeleiding bij hun afstudeerthesis. Bij dezen dan ook een 

oproep aan allen om zich te melden als je ruimte hebt voor een stageplaats en/of begeleiding bij een 

afstudeeropdracht.  

Het is ook weer een manier om jonge afgestudeerden kennis te laten nemen met “ons” werkveld.  

Deze thema’s hebben het afgelopen jaar veel aandacht gekregen in het Bestuur en zullen ook in 2018 

verder worden ontwikkeld en uitgewerkt.  Het Bestuur heeft de overtuiging dat zij met deze 

ontwikkelingen een weg zijn ingeslagen die, zei het met stappen, kan leiden tot het meer 

toekomstbestendig maken van het Register.  

Namens het hele Bestuur van het Register wens ik jullie allen heel prettige feestdagen en een 

voorspoedig en gezond 2018 toe.  
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