Waar de AMA ophoudt en Toegepaste Psychologie begint.
Van oudsher was de Academie voor School- en Beroepskeuze te Tilburg de enige leverancier
voor het Register Beroepskeuze Adviseurs. Een Akte van Bekwaamheid werd verstrekt aan
de afgestudeerde, als die twee volledige beroepskeuzestages had doorlopen en voldoende
cliënten had geholpen. Met dat certificaat kon men zich inschrijven in het Register BKA. Eén
school, eén register.
In de jaren 1980 en later zijn er andere opleiders voor beroepskeuzeadviseurs bijgekomen,
zoals AMA Deventer, Christelijke Hogeschool Leeuwarden, Windesheim te Zwolle. Naast
hoger beroepsonderwijs was het op universitair niveau mogelijk om je te bekwamen in de
beroepskeuzepsychologie. Het Register BKA had met de opleiders nauw overleg over het
curriculum. Bij al deze studies was psychodiagnostiek een zeer belangrijk onderdeel om een
vakbekwame adviseur te worden.
Gaandeweg traden veranderingen op, waardoor het klassieke bondgenootschap tussen
specialistische (psychodiagnostische!) toeleveranciers en het Register BKA verdween.
Subsidiëring van het beroepskeuzewerk werd gestopt. Beroepskeuze-instellingen gingen op
in regionale dienstencentra. Opleidingen werden meer generalistisch (psychodiagnostiek
verdween uit het programma of werd gemarginaliseerd), of hielden op te bestaan (zoals de
universitaire studie) met als bijkomend gevolg dat de instroom in het Reg. BKA afnam.
Andere beroepsverenigingen en certificeringsmogelijkheden ontstonden. Testuitgevers
stelden lagere eisen aan gebruikers, gingen zelf cursussen in testgebruik aanbieden. Op het
internet kwamen gratis beroepskeuzetests beschikbaar. Kortom, een zeer diffuus veld is
ontstaan waarin de professionaliteit van de loopbaanadviseur even vaag is geworden.
Door de veelheid en verscheidenheid aan hulpbieders kunnen vandaag de dag terecht
vraagtekens worden gesteld aan de professionaliteit van de adviseur in kwestie. Het is voor
een hulpvrager niet eenvoudig om het koren van het kaf te scheiden. Het Register BKA is er
daarom op gebrand (juist nu!) om het vakmanschap van de beroepskeuzeadvisering en
loopbaanbegeleiding te bewaken en te bevorderen. Hierbij hoort o.a. een gedegen opleiding
op minimaal hbo niveau, waarin de psychodiagnostiek stevig aan bod komt. Daarnaast is -om
van betekenis te zijn in ons vakgebied- verjonging en uitbreiding van het register absoluut
nodig.
Om die redenen is contact gezocht met een aantal hbo scholen voor Toegepaste Psychologie
(TP) om te onderzoeken of en hoe aansluiting met het Register BKA te maken is. Met andere
woorden: welke route dient een student binnen het curriculum (profielen, vakken, minoren)
of daarna (post hbo) af te leggen om ingeschreven te worden in het register BKA? Er zijn nu
gesprekken gaande met drie hogescholen, te weten Fontys (Eindhoven), Hanzehogeschool
(Groningen) en Hogeschool van Amsterdam (op termijn wordt overleg met andere opleiders

TP gestart). Resultaat van deze gesprekken is dat afgestudeerden TP de mogelijkheid krijgen
om zich als aspirant in te schrijven. Binnen vijf jaren dienen ze dan hun deficiënties bij te
werken. Deze samenwerking biedt mooie kansen tot kruisbestuiving tussen de scholen en
het register, maar ook tussen de jongere garde en de oudgedienden in ons vak. Niet voor
niets zal daarom het volgende symposium in 2018 ook de titel hebben: Young meets
Experience.
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