Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding

Universiteit Twente
In februari 2013 startte op de UT een pilot voor een BKS-traject voor studieadviseurs.
Hieronder een schematisch overzicht van het BKS-traject en een overzicht van de 6
competenties. Het traject gaat uit van een (maximale) omvang van 218 uur en een
doorlooptijd van (maximaal) 2 jaar.
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Overzicht competenties

Competentie 1. Het voeren van Professionele advies- en begeleidingsgesprekken: studenten in
studievoortganggesprekken begeleiden en adviseren.
Competentie 2. Het bieden van keuzebegeleiding: studenten begeleiden bij vragen over hun
studiekeuze bij bijvoorbeeld de start van de studie, bij keuzes binnen de studie zelf (kiezen van
keuzevakken, stages, minor), bij de overstap naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.
Competentie 3. Het verzorgen van voorlichting en informatievoorziening: informatievoorziening en
voorlichting voor groepen organiseren en uitvoeren, opleidingsvoorlichters adviseren en informatievoorziening over studiebegeleiding en relevante wet- en regelgeving via diverse mediakanalen
verzorgen.
Competentie 4. Het geven van advies m.b.t. onderwijs en opleiding: door signalering van knelpunten
en advisering bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de organisatie van de
opleiding.
Competentie 5. Het positioneren van studieloopbaanbegeleiding en het borgen van de kwaliteit:
eigen werkzaamheden relateren aan instellings- en opleidingsbeleid. Jezelf als studieadviseur
positioneren. Studieloopbaanbegeleidingsactiviteiten plannen en verantwoorden (jaarcirkel, jaarplan
en -verslag).
Competentie 6. Het aansturen van de eigen professionalisering: reflecteren op eigen handelen en
competenties. Het opstellen en vormgeven van een ontwikkelingsplan en het uitvoering geven hieraan.
Meer informatie is te vinden op de BKS-website: www.utwente.nl/BKS. Projectleiders en contactpersonen: Marieke Hofman: 053 4893098; N.M.Hofman@utwente.nl & Helma Vlas: 053-4896915;
w.d.j.vlas@utwente.nl Universiteit Twente // Postbus 217 // 7500 AE Enschede.
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