
 

Nieuwsbrief 38 – december 2019 
 
In deze laatste nieuwsbrief van het Register BKA staan we stil bij het afgelopen jaar 2019 en nemen we 
tegelijkertijd een opmaat naar de toekomst van het Register BKA. 
 

Oproep: Studiekeuze op de Issuekalender! Doe je mee? 
 
Mijn oproep gaat over het volgende: ik wil studiekeuze in the picture zetten bij alle mensen in 
Nederland en wel op de ‘Issuekalender’. Daarvoor zoek ik enkele enthousiastelingen die dit samen met 
mij willen opzetten. Het bestuur ondersteunt dit project en ik wil dit project vormgeven. 
 
Aanleiding 
Ik loop al enige tijd met de vraag rond waarom Studiekeuze geen speciale dag heeft. Op de 
Issuekalender staan heel veel belangrijke zaken die op een bepaalde  dag, week of maand uitgeroepen 
zijn om speciale aandacht te geven. Op 21 november is de Internationale Dag van de Rechten van het 
Kind. Stoptober beslaat de hele maand oktober en brengt het stoppen met roken de hele maand onder 
de aandacht. De Week van de Loopbaan valt in september en gaat over een leven lang leren en 
ontwikkelen. Verder is er nog ‘De dag van de stagiair’ en in mei staat ‘ Eindexamen’. Nergens is er iets te 
vinden over het issue Studiekeuze. En dat terwijl iedereen in zijn leven er op enig moment mee te 
maken heeft. 
 
Projectgroep Studiekeuze-issue 
Wil je meedoen? Het gaat over het aanmelden bij de issuekalender, onder de aandacht brengen bij 
collega-studiekeuzeadviseurs, de pers interesseren voor dit belangrijke item en over andere 
studiekeuze activiteiten en items.  
Dus wij als studiekeuze- en beroepskeuzeadviseurs brengen onze expertise breed onder de aandacht 
van de maatschappij.  
Doel: 
September 2020, de eerste maand van de Studiekeuze!  
Ik wil in januari 2020 starten met het organiseren om Studiekeuze op de Issuekalender te krijgen 
 
Aanmelden kan bij het bestuur door te mailen naar info@beroepskeuze.nl  of naar 
info@gbstudiekeuze.nl  
 
Gertie Boleij 
 
Ps Benieuwd naar de Issuekalender? Hier is de link https://www.issuekalender.nl.  
Deze kalender wordt gebruikt door de pers, lanceren van evenementen en boek presentaties en meer.  
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Boek Gertie Boleij 
De passende studiekeuze: het is voor veel jongeren en hun ouders een behoorlijke kopzorg. Want als je 
niet weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, is het moeilijk om de juiste keuze te maken. Hoe je als 
begeleider en professional zorgt voor de beste hulp op dit sleutelmoment in het leven van een jongere, 
is te lezen in ‘Studiekeuze, strategie voor een toekomstwaardige keuze’ van de Nijmeegse studiekeuze-
expert Gertie Boleij. 
 
Ronddolen op open dagen 
Gertie: “Elk jaar houden scholen in het najaar open dagen. Ik zie als studiekeuze expert dat juist hier het 
probleem zit: jongeren en hun ouders die op deze bijeenkomsten verward rondlopen. Ze zijn het spoor 
bijster en vragen zich af wat ze hier moeten vinden. Ouders die inzien dat studiekeuze een proces is met 
als basis de oriëntatie, kunnen hun kind makkelijker helpen. De ouders zijn tenslotte verantwoordelijk 
voor de juiste studiekeuze van hun kind.” Ook aan alle coaches, mentoren en betrokkenen rond de 
jongere zegt Gertie: “Kijk naar het toekomstige beroep, voorbij de studie!” 
 
Studiekeuze is een proces 
Het boek geeft de loopbaanprofessional, de studiekeuzeadviseur en ouders handvatten voor het volgen 
en begeleiden van het proces van studiekeuze, waarin de jongere met zijn eigen onderzoek centraal 
staat. Alle zichtbare en onzichtbare factoren die invloed hebben op dit proces komen in het boek aan 
bod.  
 
Missie 
Gertie is op missie om 250.000 scholieren, studenten en jongeren te motiveren en te inspireren in hun 
studiekeuze zodat zij door eigen onderzoek een goede start en focus hebben voor hun toekomst.  
Daarom heeft zij een eigen strategie ontwikkeld, de 4 fasen studiekeuze strategie®. Ook geeft ze de 
Opleiding Studiekeuzeadvies voor loopbaanprofessionals. In dit verlengstuk heeft Gertie haar boek 
geschreven. Zo wil zij loopbaanprofessionals, studiekeuzeadviseurs maar ook ouders helpen om 
jongeren op een effectieve manier te begeleiden bij hun studiekeuze. 
 
Lancering 
Het boek ‘Studiekeuze, strategie voor een toekomstwaardige keuze’ is op 15 november 2019 
gelanceerd tijdens de Opleiding Studiekeuzeadvies voor loopbaanprofessionals, in ‘Congres- en 
Vergadercentrum Domstad’ in Utrecht. Het boek is te bestellen via www.gertieboleij.nl en bol.com voor 
€ 24,99.  

 
Zoals velen weten overleed onlangs Otto Taborsky. Voor velen, met name hen die zijn opgeleid aan de 
Academie of de AMA in Tilburg, de grote leermeester zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.  
 
Refererend aan de theorie van Otto Taborsky kan door het Register BKA op het jaar 2019 worden 
teruggekeken  als een jaar van reflectie op de eigen positie (zelfconcept) en het zoeken naar 
mogelijkheden voor samenwerking en verbreding van het netwerk en doelgroepen (horizonverruiming) 
aan de basis.   
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Twee begrippen uit die tijd zijn wat mij betreft nauw met hem verbonden: zelfconcept en 
horizonverruiming.  
Het zijn juist deze items waar het Bestuur van het Register zich dit jaar mee bezig heeft gehouden: wie 
zijn we en waar willen we naar toe? En dat met een vakinhoudelijke diepgang en met een zeer 
persoonlijke benadering naar de ingeschrevenen. 
Dat lijkt gemakkelijk, echter in de praktijk zijn deze uitgangspunten niet altijd even soepel met elkaar in 
een versterkende werking  in verband te brengen. 
De basis van het Register is en blijft dat wij een kwaliteitsregister zijn. Kwaliteit van de assessment 
technieken bij studiekeuze en loopbaanvraagstukken, met het accent op de kennis en toepassing van 
psychodiagnostische hulpmiddelen.   
Loopbaanadvisering in de brede zin “van de wieg tot het graf”: van de schoolkeuzes groep 8 basisschool 
en voortgezet onderwijs via profielkeuze en de keuze van vervolgopleidingen tot de keuzes in de 
periode van het werkzame leven en bestemmingsadviezen voor pensionado’s. 
 
Op alle kruispunten zijn ingeschreven bureaus en hun adviseurs actief bezig. Dat het accent ligt op de 
psychodiagnostiek en de professionele inzet ervan,  onderscheidt ons van andere organisaties. Onze 
keuze om ons juist hierop te richten heeft niet alleen met het onderscheidende vermogen te maken, 
maar is ook gericht op de consument (onze klanten). Zij immers hebben er recht op te weten dat zij een 
beroep kunnen doen op adviseurs die weten waar zij bij het gebruik van tests over praten en weten hoe 
met deze (hulp)middelen op de juiste wijze om te gaan.    
 
En gelukkig groeit het besef bij de consument en het bedrijfsleven dat de kwaliteit die een 
ingeschrevene in het Register BKA vertegenwoordigt, een waarborg is voor de kwaliteit van 
dienstverlening en het te verwachten resultaat. 
 
Bestuurslid Theo Meijer heeft zich in 2019 intensief gericht op de contacten met de Hogescholen. Met 
name met Fontys, Hogeschool van Amsterdam,  maar ook met de Hanze Hogeschool Groningen en de 
Hogeschool Leiden zijn inmiddels vruchtbare contacten opgebouwd.  
Het levert ook het Register een flink aantal nieuwe inschrijvingen op, zowel van net afgestudeerden (die 
als aspirant adviseur kunnen worden ingeschreven) als van nog studerenden (student-adviseur). 
Dat zal zich ook in 2020 blijven voortzetten. 
We willen als bestuur graag initiatieven opzetten om deze studenten te interesseren voor ons werkveld. 
Als jullie ideeën hebben hoe dit te organiseren en een bijdrage willen leveren om student 
ingeschrevenen een goed beeld te schetsen van ons werkveld met als doel dat ze in ons werkveld 
toetreden, horen we dat graag. 
 
Daarnaast is het Register zich intensiever gaan inzetten om ook het netwerk in het beroepenveld te 
vergroten. Er zijn positieve contacten gelegd met de Nederlandse Beroepsvereniging van Toegepaste 
Psychologie. Het contact bij het Ministerie van OC&W  is versterkt, waardoor er ook meer 
naamsbekendheid van het register kan worden gegeven in overleg- en adviesorganen zoals 
Euroguidance/Cinop.   
 
Terugkijkend op 2019 hebben we als Register BKA, het kwaliteitsregister voor assessement specialisten 
op het gebied van studiekeuze, loopbaan en organisatievraagstukken op dit gebied, onze unieke waarde 
voor het werkveld en niet in de laatste plaats onze ingeschrevenen op de kaart gezet in Nederland. 
Refererend aan de theorie van Otto Taborsky ligt hieraan de reflectie op eigen positie (zelfconcept),  het 
zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking en  verbreding van het netwerk (horizonverruiming) 
aan de basis.   
 
Als bestuur van het Register realiseren we ons dat de geboekte resultaten in het afgelopen jaar nog 
maar het begin van een nieuwe koers zijn. Een koers die voor alle ingeschrevenen, van student tot 
experienced die bijna met pensioen gaat, zijn vruchten zal afwerpen.  
 



Met vier bestuursleden bij aanvang van het nieuwe jaar gaat het wellicht niet zo snel als gewenst, maar 
veranderprocessen zijn vaak een ook kwestie van langere adem mits de beweging er maar flink in blijft 
en het tijdspad realistisch.  
Mocht je als ingeschrevene het Register een warm hart toedragen en als bestuurslid een bijdrage willen 
leveren aan de verdere ontwikkeling van het Register dan ben je van harte welkom om een keer te 
komen praten.  
Namens het bestuur wens ik alle ingeschrevenen een heel mooie Kerst toe en de beste wensen voor het 
nieuwe jaar.   
 
Peter Stukstette 
Jose van de Kerkhof 
Theo Meijer 
Rene Janssen 
Bert Warners   

 

 


