
 

Nieuwsbrief 33 – november 2018 
 
In deze nieuwsbrief staan we, met dank aan Dirk van Leeuwen, stil bij het overlijden van Bas ter Brake, 
gewaardeerd professional en pionier om ons werk in de psychodiagnostiek op de kaart te zetten en 
toegankelijk te maken voor een breed publiek. 
Vervolgens besteden we aandacht aan ons aangepast privacyreglement aan de nieuwe AVG wetgeving 
en 2 leuke filmpjes over ons werk, die onder auspiciën van het Register BKA zijn gemaakt. 
 
Veel leesplezier, Bestuur Register BKA. 
 
In Memoriam Bas ter Brake  
 
Op 22 september jl. is geheel onverwacht Bas ter Brake op 67-jarige leeftijd overleden.  
Bas heeft in de jaren 80 en 90 bij het NIB en Octant als beroepskeuzepsycholoog gewerkt en is ervaren 
als een zeer professionele vakman, uitermate gericht op het leveren van kwalitatief hoogwaardige 
onderzoeken en adviezen, betrokken maar zeker ook eigenzinnig. Dreigde zijn professionaliteit in het 
geding te raken dan ging hij discussie niet uit de weg. Naast zijn werk als psycholoog, heeft hij jarenlang 
als rij-examinator gewerkt en was hij actief in allerlei verenigingen en besturen.  
In 2011 hebben wij Vervolgens.nu (testplatform voor studie en beroep) opgericht en ik kijk terug op een 
waardevolle samenwerkingsperiode. Als veelzijdig professional, maar vooral als persoon is Bas 
onvervangbaar.  
 
Dirk van Leeuwen 
 
 
Nieuw Privacyreglement gepubliceerd op website  
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Het bestuur van het Register BKA heeft op deze nieuwe 
wetgeving haar privacy reglement aangepast en is een verwerkers overeenkomst opgesteld met Joustra 
Beheer & Administratie B.V. ter verwerking van administratieve mutaties.  
https://beroepskeuze.nl/pagina/privacy-statement 
 
 
Kort promotie filmpje  
 
In onze poll op de website hebben we naar je mening gevraagd of een promotiefilm meerwaarde heeft 
om je bedrijf te promoten in het kader van kwaliteit van dienstverlening binnen het Register BKA. Op 
basis van jullie reacties heeft het bestuur van het Register besloten een kort filmpje te laten maken, 
waarin we in animatie de keuze voor een Register BKA of Bureau van Adhesie promoten. 

https://beroepskeuze.nl/pagina/privacy-statement


We stellen dit filmpje graag, kosteloos, ter beschikking aan onze ingeschreven bureaus en adviseurs, ter 
publicatie op hun websites. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gznekFCz1h4 
 
 
Film symposium Young meets Experienced   
 
In het voorprogramma van het 60-jarig jubileumsymposium van het Register BKA van 21 september j.l. 
werd een film vertoond waarin 3 ervaren rotten in ons vak werden geïnterviewd door 2  young 
professionals Britt Zuiker en Casey Smit, studenten aan de Hogeschool van Amsterdam, Toegepaste 
Psychologie. Speciaal in deze nieuwsbrief de mogelijkheid om de film nog eens te bekijken. 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2I06OiOqJRc 
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