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Jaarverslag 2001 
 

1. Historiek 
 

In 1999 werd de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Integratie Gehandicapten (SIG) 
aangezocht om samen te werken met Nederlandse wetenschappers aan een Vlaamse aanpas-

sing van de Groningse Ontwikkelingsschalen. Het daarop volgend overleg met externe des-
kundigen maakte al snel duidelijk dat er in Vlaanderen een grote nood bestond aan een plat-
form met betrekking tot alle aspecten van testconstructie, testrevisie en testgebruik. 

 
Dit idee werd in een informeel overleg met de toenmalige Centrale voor Studie- en Beroeps-

oriëntering (CSBO, nu VCLB) uitgewerkt. Zoveel mogelijk instellingen, centra en personen 
die zich bezighouden met diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en 
hulpverlening werden aangeschreven om samen een platform rond deze diagnostiek te vor-

men.  
 

In september 1999 sloegen vertegenwoordigers van deze instellingen en centra de handen in 
elkaar en het Vlaams Forum voor Diagnostiek was werkelijkheid geworden. In oktober 2000 
werd het informele VFD omgevormd tot de v.z.w. "Vlaams Forum voor Diagnostiek in de 

psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening" (Belgisch Staatsblad 2/8/01).   
 

De leden van het VFD zijn vertegenwoordigers van de verschillende universiteiten en hoge-
scholen, van de centra voor leerlingenbegeleiding, van de centra voor geestelijke gezond-
heidszorg, van de revalidatiecentra en consultatiebureaus voor gehandicapten en van de centra 

voor ontwikkelingsstoornissen.  
 

2. Doelstellingen 
 
De v.z.w. VFD heeft tot doel kwaliteitsvolle diagnostiek in de psychologische en pedagogi-

sche begeleiding en hulpverlening in Vlaanderen te bevorderen. Haar prioritaire initiatieven 
liggen op het vlak van: 

 

 Inventariseren van de noden in de verschillende sectoren m.b.t. het instrumentarium en het 

gebruik ervan 

 Het bevorderen en bepleiten van samenwerking tussen alle actoren die aan de noden kun-

nen voldoen 

 Adviseren, bevorderen en bewaken van oordeelkundig gebruik van het diagnostisch in-
strumentarium 

 Ter beschikking staan van opleidingen, beroepsverenigingen en alle andere betrokkenen 

 Een aanspreekpunt zijn voor overheid en uitgeverijen 

 De maatschappij sensibiliseren voor en informeren over evoluties op het vlak van di-
agnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening 
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3. Activiteiten 
 

 Raad van Beheer 

 

In 2001 vergaderde de Raad van Beheer op 24 april en 2 oktober. Voor de inhoud van de be-
sprekingen en de besluiten verwijzen we naar de verslagen. 

 

 Algemene Vergadering 

 
De vereniging hield haar statutaire Algemene Vergadering op 24 april. Voor de inhoud van de 
besprekingen en de besluiten verwijzen we naar de verslagen. 

  

 Bekendmaking 

 
Na de stichtingsvergadering is werk gemaakt van bekendmaking van het VFD naar de ver-
schillende sectoren toe. Een artikel over het VFD en haar doelstellingen is verschenen in ver-

schillende voor ons werkdomein relevante tijdschriften en in vaktijdschriften van sectoren die 
verwant zijn aan de onze: 

- SIGnaal 
- Caleidoscoop 
- BGP-infoblad 

- LAPP 
- Tijdschrift voor Welzijswerk 

- TOKK 
- Tijdschrift voor Klinische Psychologie 
- Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogie 

- VOCAP 
- De huisarts 

- … 
 
Deze bekendmaking heeft reactie uitgelokt zowel van overheidswege (ministerie van welzijn 

en gezondheid, Vlaams Fonds) als van commerciële instellingen (testuitgevers). Er werd na-
gegaan in hoeverre samenwerking met andere organisaties mogelijk en opportuun is. Op 10 

mei werd overlegd met de testuitgeverij Swets & Zeitlinger (zie verslag RvB van 2 oktober) 
en op 15 november werd overlegd met Bea Maes en Hans Grietens over een mogelijke sa-
menwerking aan een onderzoeksopdracht van het VFSIPH betreffende diagnostische noden 

van de MDT’s in Vlaanderen. 
 

 Enquête naar de diagnostische noden in Vlaanderen 

 

In 2000 is het forum gestart met een inventarisatie van de 'diagnostische noden' in Vlaande-
ren. Honderden stagiaires uit de richtingen psychologie, pedagogiek, logopedie, kinesithera-
pie en ergotherapie van de verschillende universiteiten en hogescholen zijn op pad gestuurd 

om op hun stageplaats de noden te bevragen.  
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In de loop van 2001 is het forum volop bezig geweest met het verzamelen van de enquêtes. 

De verwerking hiervan is aan de gang en wordt hoofdzakelijk gedragen door de leden van de 
Werkgroep Enquête die regelmatig verslag uitbrengen aan de RvB en de AV. De kern van de 

werkgroep wordt gevormd door Mark Schittekatte, Karen Spruyt, Annemie Bos, Hilde Van 
Rossen, Veerle Germeijs, Lieve Claeys en Christine Dumolein. Andere leden van het VFD 
springen bij naargelang hun specialiteit en de behoefte van de werkgroep. De werkgroep 

werkt in deze ook samen met de Arteveldehogeschool die geen leden heeft in het VFD.  
 

De verwerking van de enquête zou enerzijds moeten uitmonden in een publicatie over de re-
sultaten (voorjaar 2002) en anderzijds in een symposium met als onderwerp "de diagnostiek 
gediagnosticeerd" (eind 2002-begin 2003). 

 

 Website 

 
Sinds midden 2001 is een website actief. De website is nog in opbouw, maar verschillende 

rubrieken zijn reeds te raadplegen. De website wordt voorlopig onderhouden door het Test-
practicum van de universiteit Gent.  
 

4. Perspectieven voor 2002 
 

 Brede bekendmaking van de missie van het VFD ter gelegenheid van de publicatie van de 
resultaten van de enquête 

 Uitwerking van de mogelijke samenwerking met de KUL aangaande de onderzoeksop-
dracht van het VFSIPH 

 Voorbereiding colloquium 2002 (of 2003) 

 Concretisering van de relaties met testuitgeverijen 

 Uitbouw van de forumfunctie 
 

 
 
 

 
 

 
 


