
 

 

Register BKA houdt je op de hoogte  

Beste, 

Als bestuur van het Register BKA zijn we hard aan het werk om het kwaliteitsregister 

beter op de kaart te zetten. Het bewaken van de kwaliteit van studie, beroepskeuze- en 

loopbaanadvisering is de kern van ons Register. 

Maar daarnaast hebben we beleidsdoelstellingen geformuleerd om het merk Register 

BKA op de kaart te zetten als kwaliteitskeurmerk bij particuliere klanten, bedrijven, 

verzekeraars, gemeenten, opleidingsinstituten en instanties als UWV en de 

Onderwijsraad. 

Wij vinden het belangrijk om de ingeschreven Register BKA's te betrekken bij de zaken 

die binnen het bestuur onze aandacht hebben. 

Vanaf nu gaan we je hierover informeren door middel van een frequente digitale 

nieuwsbrief. 

Dit is de eerste in een regelmatige terugkerende reeks.  Wij wensen je veel leesplezier, 

  

Bestuur Register BKA 

Bert Warners, José van de Kerkhof, Theo Meijer, René Jansen, Peter Stukstette.  

  

Waar zijn we als bestuur zoal mee bezig in 2016 



Nieuwe bestuursleden 

Inmiddels zijn er 2 nieuwe bestuursleden toegetreden. Dr. René Janssen heeft de 

functie van Beheerder verlengingen op zich genomen en levert een heel positieve 

bijdrage op  algemene bestuursterreinen die in ontwikkeling zijn. 

Drs. Theo Meijer is als algemeen bestuurslid toegetreden. Hij richt zich met veel 

enthousiasme met name op de aansluiting tussen het onderwijsveld en het Register 

binnen de context van de werving van nieuwe ingeschrevenen. 

Werving jonge alumni 

De werving van nieuwe, jong afgestudeerde Register BKA’s is het belangrijkste 

speerpunt van het bestuur anno 2016. Hiertoe zijn we in gesprek met de faculteiten 

Toegepaste psychologie en HRM van alle HBO instellingen om te komen  tot een 

samenwerking, waarbij we de alumni uitnodigen tot een aspirant lidmaatschap bij het 

Register. Via het P.E. punten systeem kunnen de aspiranten zich binnen 5 jaar verder 

ontwikkelen tot Register BKA. De gesprekken met Fontys zijn hierin het verst 

gevorderd  en we hopen voor het komend studie jaar hier een overeenkomst af te 

sluiten. 

Ook hebben we een onderzoeksopdracht uitgezet bij Fontys Toegepaste Psychologie. 

In dit onderzoek staat de vraagstelling centraal in welke mate de studenten behoefte 

hebben om zich te registreren bij het Register BKA en in welke hoedinigheid het 

Register meerwaarde voor hen zal hebben.Het onderzoek zal in het schooljaar 

2016/2017 worden uitgevoerd en medio februari 2017 worden afgerond. 

Versterken van het merk Register BKA 

De positionering van het Register en onze ingeschrevenen als exponent van kwaliteit in 

loopbaanbegeleiding, studie- en beroepskeuze en werving en selectie is ook een van 

de speerpunten. Zo nemen we actief deel aan de discussie omtrent de schoolkeuze in 

groep 8 van de basisschool. We proberen hiertoe bij het Ministerie van Onderwijs en de 

Onderwijsraad aandacht te vragen voorde invloed van intelligentie in schoolkeuze en 

welke rol het Register BKA hierin kan spelen. 

Vergroten van de onderlinge verwantschap van ingeschreven adviseurs 

Als Register BKA vertegenwoordigen we een sterke kwaliteit op het gebied van 

loopbaanbegeleiding, studie- en beroepskeuze en alle terreinen die met 



psychodiagnostiek te maken hebben. Hierin zijn we als Register BKA sterk 

onderscheidend naar andere beroepsbeoefenaren. Als bestuur vinden we dat we dat 

best mogen weten en naar elkaar uitdragen. 

Door middel van deze digitale nieuwsbrief stellen we je regelmatig op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen, actuele zaken op het gebied van ons vak en zaken die binnen 

het bestuur van het Register spelen. 

Ook nodigen we je uit om actief gebruik te maken van de functionaliteiten van de 

website. Je mening op de poll wordt zeer op prijs gesteld en we nodigen je uit om 

interessante zaken waar je mee bezig bent of relevante onderwerpen die je in de media 

tegenkomt met collega’s te delen in de nieuwsrubriek. Dit kan door je item in te dienen 

op info@beroepskeuze.nl. En last but not least............ 

Uitnodiging..... je bent van harte uitgenodigd voor het najaarssymposium op 

vrijdagmiddag 7 oktober a.s. te Utrecht waar we een interessant programma gaan 

aanbieden, maar waar het ook gezellig bijpraten is met collega Register BKA’s. 

Reserveer deze datum vast in  je agenda. Meer informatie volgt. 

Wij hopen dat je met belangstelling hebt kennisgenomen van deze eerste nieuwsbrief. 

Volgende keer besteden we aandacht aan de nieuwe functionaliteiten van de nieuwe 

website en jouw gebruikersgemak. 

  

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je bent ingeschreven in het Register BKA en 

daardoor de kwaliteit van de studie- en beroepskeuze en loopbaanadvisering in 

Nederland, onderscheidend op een hoog niveau wil houden. 
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