
 

 

 

 

 
Register BKA houdt je op de hoogte  
 
In deze nieuwsbrief: 
 
Mini symposium van afgelopen vrijdag 7 oktober: thuiskomen, met de blik op de toekomst; 
 
Echt thuiskomen: Theo Meijer geeft verslag van zijn jaargang 1975-1978 van de AMA te Tilburg. 
 
Veel leesplezier, 
 
Bert Warners, José van de Kerkhof, Peter Stukstette, René Jansen, Theo Meijer 
  
 
 
 
Het Register BKA is altijd weer een beetje thuiskomen.  
De meesten van ons zijn na hun afstuderen aan de AMA met het Register verbonden geraakt en 
gebleven. Dat blijkt ook weer eens als het Register een activiteit organiseert, zoals het mini 
symposium van afgelopen vrijdag, 7 oktober. 
Ongeveer  40 ingeschreven adviseurs hebben dit symposium bezocht, waarin we twee 
beschouwingen van ons werkveld anno 2016 belicht hebben gekregen door Jouke Post en Jos van der 
Horst.  
In de volgende nieuwsbrief van november informeren we jullie uitgebreid over het symposium. Ook 
willen we jullie deelgenoot maken hoe de aanwezige collega´s dit symposium hebben beleefd.  
 
Bij dezen dan ook de oproep aan diegenen die hebben deelgenomen aan het mini symposium om je 
ervaring van deze middag aan ons kenbaar te maken. We zien je reactie graag tegemoet via 
info.symposium2016@beroepskeuze.nl. Je reactie wordt, als je dat op prijs stelt, anoniem verwerkt 
in de nieuwsbrief. 
 In zijn inleiding legt onze voorzitter Bert Warners  nog eens extra het accent op de toekomst van het 
Register BKA. Heeft  de afgelopen 2 jaar het “bestuurs”accent gelegen op het inrichten van een 
infrastructuur gericht op vernieuwing, de komende jaren zullen gericht zijn op verjonging. Het 
interesseren van jonge beroepsbeoefenaren vanuit de HBO Toegepaste Psychologie is een speerpunt 
voor het bestuur. Hiertoe zijn we vergevorderd in gesprek met de Hogeschool van Amsterdam en 
Fontys Hogeschool. Voor overige Hogescholen Toegepaste Psychologie in het land ligt er een plan 
van aanpak om deze te gaan benaderen en eventuele samenwerking aan te gaan .  
Ook zoeken we toenadering tot de Nederlandse Vereniging van Toegepaste Psychologie om samen 
sterker te staan. 
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Tot zover de toekomst. 
 Nu weer even terug naar het thuiskomst gevoel. Op 1 oktober j.l. heeft  ons bestuurslid Theo Meijer 
deelgenomen aan de reünie van zijn jaargroep 1975-1978 van de AMA in Tilburg.  
Als je dit leest dan kun je niet anders zeggen dan:  ja….het is thuiskomen. 
  
 
Feestelijk weerzien AMA Tilburg door Theo Meijer, die er bij was.  
 
   
Zaterdag 1 oktober jl. was een reünie van de AMA groep 1975-1978. Voor velen een weerzien na 38 
jaar!! En, toeval of niet, het aantal deelnemers was ook precies 38, d.w.z. 32 oud-studenten en 6 
oud-docenten.  
Het was een buitengewoon gezellige, hartelijke, ontspannen en nostalgische dag.  
Rond de klok van elf uur druppelden de reünisten de villa aan de St. Josephstraat 108 binnen. Het 
statige, roodstenen gebouw bracht direct filmische herinneringen naar boven. Je zag jezelf weer op 
een omafiets naar de achterkant rijden met je schoolspullen in een plastic zak van de Spar. De villa -
van achteren en zijwaarts uitgebouwd- is nu een school voor voortgezet onderwijs. De school had 
speciaal voor ons de deuren opengezet en de gastvrije conciërge Roel Zoontjes schonk koffie en thee.  
Hoewel bij sommigen de tand des tijds meer zichtbaar was, waren er ook anderen die nauwelijks een 
spat veranderd waren. Bij een enkeling was het even raden, zeker wat mijzelf betrof (toen een bos 
haar en flinke baard, en nu kaal en glad geschoren). Maar de ogen en vooral de stem verraadden dan 
toch wie je voor je had.  
Wat de docenten aanging, die werden direct herkend. Als een van de eersten kwam Otto Taborsky 
binnen, zelfde heldere pretoogjes en kenmerkende tongval, noemde hier en daar een student direct 
bij naam. Direct daarop arriveerden Leen Parleviet (sociologie), Paul Nijskens (economie en 
arbeidsmarktpolitiek), Cees Meijer (OBK, Pedagogiek), Wim Donders (gespreksvoering en 
groepswerk) en Ceciel Potjes (drama, creatieve werkvormen). Ook voor de docenten was het een 
weerzien na lange tijd.   
 
In de kantine van de school, in een soort interactief en ad hoc groepsgesprek, werden herinneringen 
opgehaald en de docenten deden daarbij een stevige duit in het zakje. Gememoreerd werden o.a. de 
inspirerende lessen zoals van Otto (nu 85) over zelfconceptverheldering en horizonverruiming 
(termen die hij introduceerde en nog steeds opgeld doen), de sappige verhalen van Jan Vis 
(beroepenkunde en functieanalyse), de lessen gespreksvoering (toen twee jaren lang; kom daar nog 
maar eens voor!!) waar alle interventies (E-in, E-ex, etc.) moesten worden omgezet in een verbatim, 
het stampwerk bij KVO (je moest Martens uit je hoofd kennen), de filosofielessen van pater Bilo (die 
altijd eerst een sigaartje opstak en dan begon over Teilhard de Chardin (jezuïet en filosoof; over een 
andere filosoof heb ik hem nooit horen praten), enz. Er werd veel gerookt door de leraren én 
studenten. Wim Donders vertelde dat, als hij les moest geven in het lokaal van Guus (noodgebouw) 
en er waren net 60 studenten geweest, het blauw stond van de rook.   
Enfin, zo dwaalden we met elkaar in de geschiedenis van ons leven en zonder uitzondering wisten 
weer: de AMA was een mooie tijd en het heeft ons veel gebracht. Wat denk ik ook wel meehielp was 
dat we ook veel jonge leraren hadden die open stonden voor nieuwe ideeën en hun eigen vrije 
studentsfeer aan ons overbrachten.       
 
Voordat we de lunch gingen gebruiken in een brasserie in de stad werd nog een groepsfoto gemaakt, 
waarbij iedereen zo gepositioneerd werd als bij de eindexamenfoto in de tuin van de villa in 1978. En 
ook van de zes docenten is een foto gemaakt. Deze foto’s en het A4-tje dat men mee had genomen 
(met daarop een foto van toentertijd en een stukje tekst of collage over de loopbaan en levensloop, 
hobby's, wat men ook maar kwijt wilde), worden nu digitaal gebundeld als herinneringsdocument 
aan deze geweldige dag. 
 


