Nieuwsbrief 36 – oktober 2019
Register BKA houdt je op de hoogte
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan een aantal interessante nieuws feiten. Zoals je kunt
lezen zijn we volop in beweging om het Register BKA als kwaliteitskeurmerk sterk in de markt te
zetten. Heb jij na het lezen van deze nieuwsbrief, energie, tijd, motivatie en de drive om het Register
BKA naar een hoger level te tillen en wil jij je bijdrage hieraan leveren, neem dan contact op met
Peter Stukstette, secretaris Register BKA, 06-29126885 of info@beroepskeuze.nl.
Nieuwe ingeschrevenen
Het bestuur werkt er hard aan om Young Professionals op te nemen in het Register BKA, met in
achtneming van de hoge kwaliteitseisen. Hiertoe is de toegang tot het kwaliteitsregister verruimd naar
student inschrijvingen en aspirant Register BKA’s. Studenten willen we graag boeien voor ons werkveld
en aspirant adviseurs faciliteren om hun deficiënties op de eisen die het Register stelt aan een Register
BKA op te heffen. Lees hieronder wat we in 2019 tot nu toe hebben bereikt.
Het Register BKA heeft ook dit jaar weer nieuwe ingeschrevenen kunnen verwelkomen in het Register.
In de periode 1-1-2019 t/m 30-9-2019 hebben wij in het Register BKA 41 nieuwe ingeschrevenen mogen
verwelkomen.
- 9 Aspirant BKA’s
- 2 Register BKA’s
- 30 student BKA’s
We zijn enthousiast over de groei van het Register en zetten onze activiteiten voor de ingeschrevenen
met enthousiasme voort. Niet alleen het organiseren van een symposium maar ook het
praktijkmentoraat ,workshops, intensieve samenwerking met de Hogescholen, testuitgevers, NBTP
krijgen steeds duidelijker contouren. Zo werken wij aan de borging van de kwaliteit van de professional
Deskundigheidsbevordering
Veel nieuwe ingeschreven aspirant adviseurs spreken de behoefte uit om de kennis te vergaren die
binnen het Register BKA voor handen is. Hiertoe organiseert het Register BKA inhoudelijke workshops
om aspirant ingeschrevenen de mogelijkheid te bieden hun deskundigheid te bevorderen en PE punten
op te bouwen. Om dit te faciliteren zijn we als bestuur erg verheugd om aspirant ingeschreven uit te
mogen nodigen voor de workshop die Theo Meijer, Register BKA en orthopedagoog, organiseert op
vrijdag 15 november, met als thema:” Loopbaanonderzoeken bij re-integratie en letselschade.
Workshop ‘Loopbaanonderzoeken bij re-integratie en letselschade’
Een van de interessante gebieden waar de register beroepskeuzeadviseur zijn professie kan uitoefenen
is op het snijvlak van arbeid en gezondheid. Boeiend, omdat het vraagstuk van ‘willen en kunnen’ een
zwaarwegend en vaak ook lastig onderwerp is als iemand door ziekte of aandoening gedwongen wordt

tot nadenken over de beroepsmatige toekomst. Maar wat betekent dat voor het werk van de register
beroepskeuze-adviseur?
In de workshop ‘Loopbaanonderzoeken bij re-integratie en letselschade’ wordt ingegaan op hoe een
loopbaanonderzoek er uit kan zien aan de hand van verschillende casussen en wordt specifiek aandacht
besteed aan uitgangspunten, werkvormen en individueel testgebruik.
De workshop wordt verzorgd door Theo Meijer, register beroepskeuze-adviseur en orthopedagoog. Zie
voor aanvullende informatie: www.mc-loopbaanadvies.nl
Wie, wanneer, waar, hoeveel, kosten?
Uitsluitend voor aspirant Reg. Beroepskeuzeadviseurs
Vrijdag 15 november van 10.30 tot 15.00 uur.
MeijerConsult, Brink 10a, 8021 AP te Zwolle
Max. 6 personen, geen minimum (Wie het eerst komt, wie het eerst maalt)
Kosteloos, eigen lunch meenemen
Aanmelden
via info@mc-loopbaanadvies.nl onder vermelding van Workshop Loopbaanonderzoek.
Graag aangeven: naam, tel.nr en e-mailadres en in het kort wat je werkzaamheden zijn.
In memoriam Jenny van Groningen, lid van de Ereraad van het Register BKA
In het weekend van 14 september bereikte ons het bericht dat Jenny van Groningen op 12 september in
de leeftijd van 79 jaar is overleden. Zij was al geruime tijd ziek maar op het laatst was de medicatie niet
meer in staat haar ziekte onder controle te houden hetgeen haar uiteindelijk fataal is geworden.
Jenny van Groningen was bekend in de wereld van het particuliere beroepskeuzewerk. Zij heeft wat
later in haar loopbaan de part time opleiding voor beroepskeuze adviseur gevolgd die zij in 1972 heeft
afgerond. Op grond van haar diploma ontving zij ook gelijk de akte van vakbekwaamheid als
beroepskeuze adviseur. Jenny heeft lange tijd als beroepskeuze adviseur gewerkt bij de Van de Vlist
Stichting (een, zogenoemd, particulier beroepskeuze bureau waarvan er vele vóór 1993 in heel het land
bestonden) op de locatie in Utrecht. Hier was zij ook bureauleidster. Bij de grote landelijke fusie in 1993
is zij verder gegaan bij het toen opgerichte AOB in Utrecht.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was een deel van dienstverlening gericht op ondersteuning bij
de keuzebegeleiding op middelbare scholen. Jenny heeft in die jaren ook een lesmethode voor deze
keuzebegeleiding ontwikkeld. Tevens heeft zij, samen met een aantal collega’s de Foto Interesse Test
ontwikkeld (1992).
Naast haar eigenlijke werk was Jenny actief betrokken bij de Vereniging van Beroepskeuze adviseurs
(VBA, later opgegaan in NOLOC) en later bij het Register Beroepskeuze waar zij geruime tijd secretaris is
geweest. Vanuit het Bestuur van het Register kennen wij Jenny als een betrokken en verantwoordelijke
bestuurslid die, al had ze niet zoveel op met alle moderne ict ontwikkelingen, altijd heel gedegen,
precies en nauwkeurig haar taken uitoefende. Daarbij had ze een grote kennis van de inhoud en
organisatie van het beroepskeuze werk.
Jenny hoorde samen met haar jaargenoten tot een groep breed opgeleide beroepskeuze adviseurs. In
die zin was zij ook een echte kwalitatief hoogstaande “ouderwetse adviseur” die met grote kennis van
zaken leerlingen en ouders kon ondersteunen bij de, in die jaren ook al, vaak lastige keuzes voor school
en studie.
In die zin zullen we Jenny dan ook blijven herinneren.

Register BKA, het goedkoopste en meest vooraanstaand kwaliteitskeurmerk voor StudieBeroepskeuze- en Loopbaanprofessionals
Het Register BKA is het enige kwaliteitskeurmerk in ons werkveld dat op de kleintjes let en daarmee de
kosten voor de ingeschrevenen minimaal houdt. Toch zijn we genoodzaakt de contributie per 1 januari
2020 te verhogen. Schrik niet want het valt reuze mee.
Het bestuur van de stichting Register BKA doet er alles aan om de tarieven voor inschrijving en
herregistratie zo gunstig mogelijk te houden. Helaas zijn wij door de toenemende kosten genoodzaakt
om na een aantal jaren onze tarieven te indexeren en aan te passen. Het is een kleine verhoging die we
hebben kunnen beperken tot een aanpassing van de jaarbijdrage voor de adviseurs en bureaus.
Tarieven inschrijving en herregistratie met ingang van 01-01-2020
Inschrijfkosten
€ 35,00
Jaarbijdrage adviseur
€ 50,00
bureau
€ 125,00
Herregistratie/verlenging
€ 35,00
Gepensioneerden
€ 25,00
Studenten inschrijving
gratis
Studenten Toegepaste psychologie en HRM eerste jaar na afstuderen gratis
Voor ingeschreven die niet het volledige kalenderjaar ingeschreven zijn hanteren wij een kwartaaltarief
geldend vanaf de maand van inschrijving ( bij voorbeeld bent u ingeschreven in februari dan betaalt u
de volledige jaarbijdrage, bent u ingeschreven in april dan betaalt u een jaarbijdrage van drie kwartalen
3x €12,50 = € 37,50 , bent u ingeschreven in augustus dan betaalt u twee kwartalen € 25,00 )
Vragen over uw jaarbijdrage, facturen en factuuradres kunt u mailen naar administratie@registerbka.nl
Register BKA en Maatschappelijke Waarde
Wat doen ingeschreven adviseurs, buiten hun eigen bedrijf of werkkring, om een maatschappelijke
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Young Professionals?
Dr. René Jansen, Register BKA, psycholoog en eigenaar van 6PConsultancy doet verlag van zijn vrijwillig
mentoraat aan de Maastricht School of Management.
Meeting more minds is the key to open innovation. Maastricht School of Management uses
‘mentorships’ as a tool to make its students familiar with the Dutch way of living and doing business. In
return, senior managers participating in the mentorship program get personally acquainted with foreign
business cultures and expertise.
René Jansen: “De essentie van een mentoraat ten behoeve van de Maastricht School of Management is
dat we studenten van all-over-the-world kunnen voorzien van lokale kennis, maar ook zo nodig van
beroepskeuzeadviezen op maat”.
Het is een kleine moeite, met een heel mooi rendement. En vice versa.
Ik doe het al jaren en heb er nooit spijt van gehad.
Zo begeleidde ik studenten uit landen als Ghana, Syrië, de Filippijnen, Zambia, Namibië, Jordanië, de
Verenigde Staten van Amerika, Peru.

Deze studenten maken niet alleen een mooi studiejaar mee, ze behalen niet alleen de MBA-bul, maar
kunnen tevens meer zicht krijgen op ons land en onze lifestyle.
En wij als mentor kunnen aldus onze interculturele kennis opvijzelen. Kortom, trekt je dit, doe dan mee!
René Jansen, 6P Consultancy, Register BKA

