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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 aanpassing van de Groningse Ontwikkelingsschalen. Het daarop volgend overleg met externe deskundigen maakte al snel duidelijk dat er in Vlaanderen een grote nood bestond aan een platform met betrekking tot alle aspecten van testconstructie, testrevisie en testgebruik.
Dit idee werd in een informeel overleg met de toenmalige Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering (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 vormen.
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 hogescholen, van de centra voor leerlingenbegeleiding, van de centra voor geestelijke gezondheidszorg, 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 pedagogische 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 kunnen
voldoen
Adviseren, bevorderen en bewaken van oordeelkundig gebruik van het diagnostisch instrumentarium
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 diagnostiek
in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening
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3.






Voorziene 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 onderzoeksopdracht van het VFSIPH
Voorbereiding colloquium 2002 (of 2003)
Concretisering van de relaties met testuitgeverijen
Uitbouw van de forumfunctie

De stand van zaken wat de realisatie van deze objectieven betreft, worden in volgend hoofdstuk besproken.

4.


Activiteiten
Raad van Beheer

In 2002 vergaderde de Raad van Beheer op 22 januari, 28 mei en 24 september. Voor de inhoud van de besprekingen en de besluiten verwijzen we naar de verslagen.
Vermits heel wat leden van de Raad van Beheer tussendoor nog vergaderden rond de verwerking van de enquête en de uitwerking van het symposium, werden niet meer officiële vergaderingen van de Raad van Beheer georganiseerd.


Algemene Vergadering

De vereniging hield haar statutaire Algemene Vergadering op 22 januari 2002. Voor de inhoud van de besprekingen en de besluiten verwijzen we naar de verslagen. Geïnteresseerde
leden zijn ook steeds welkom op de vergaderingen van de Raad van Beheer en ongeveer ¼
van de leden doet dit.


Enquête naar de diagnostische noden in Vlaanderen

In 2000 startte het forum met een inventarisatie van de 'diagnostische noden' in Vlaanderen.
Honderden stagiaires uit de richtingen psychologie, pedagogiek, logopedie, kinesitherapie en
ergotherapie van de verschillende universiteiten en hogescholen werden op pad gestuurd om
op hun stageplaats de noden te bevragen. In de loop van 2001 werden de enquêtes verzameld.
De Werkgroep Enquête, met als spilfiguren Mark Schittekatte, Karen Spruyt, Annemie Bos,
en Veerle Germeijs, hield zich bezig met de verwerking van de resultaten. Andere leden van
het VFD sprongen bij naargelang hun specialiteit en de behoefte van de werkgroep.
De verwerking van de enquête is uitgemond in een symposium met als onderwerp "de diagnostiek gediagnosticeerd” en zal nog een staartje krijgen in 2003 onder de vorm van een
uitgebreid artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.
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Symposium

Op 14 oktober 2002 ging het symposium van het VFD door in Gent, onder de titel “de diagnostiek gediagnosticeerd”. Ruim 200 mensen (waarvan 190 betalend) waren die dag aanwezig en woonden een kwaliteitsvolle en actuele bijeenkomst mee. Zowel de publiciteit rond het
symposium, als het symposium zelf zijn de bekendheid van het VFD ten goede gekomen. Het
succes van dit gebeuren wijst ook op de nood aan een vereniging zoals het VFD.
De opbrengsten lieten toe enige werkingsmiddelen voor de vereniging te genereren. Vooral
het feit dat een aanzienlijk bedrag aan sponsorgeld kon worden verzameld, droeg hiertoe bij.


Website

De website heeft een eigen adres gekregen. De website wordt voorlopig nog steeds onderhouden door het Testpracticum van de Universiteit Gent. Hoewel de website reeds behoorlijk
uitgebouwd is en er o.a. twee presentaties van het symposium te raadplegen zijn, wordt nog
steeds gewerkt aan de uitbouw.


Uitwerking van de mogelijke samenwerking met de KUL aangaande de onderzoeksopdracht van het VFSIPH

Deze samenwerking heeft ondertussen vorm gekregen. Het project startte officieel op
01/09/2002 en wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door Katrien Snikkers o.l.v. Hans Grietens
(KUL, Orthopedagogiek), Mark Schittekatte maakt voor het VFD deel uit van denktank rond
dit onderzoek.


Concretisering van de relaties met testuitgeverijen

In de loop van dit jaar en naar aanleiding van het symposium werden contacten gelegd met de
uitgeverijen Swets&Zeitlinger, Pits, Acco en Garant. Deze uitgeverijen waren ook aanwezig
op het symposium.


Uitbouw van de forumfunctie

De forumfunctie van het VFD is tweeledig: enerzijds de forumfunctie naar de eigen leden toe
en anderzijds een forumfunctie naar de buitenwereld toe. Wat betreft het eerste wordt elke
vergadering een forumronde gehouden die zijn weerslag zou kunnen vinden op de website.
Alle interessante nieuws rond diagnostiek wordt hier bijeengebracht.
De tweede functie is tot nu toe minder uitgebouwd en wordt hoofdzakelijk onderhouden door
de individuele leden en het mailadres. Naar aanleiding van een bezoek aan de website mailen
soms mensen hun vraag. Er wordt zo goed mogelijk naar antwoord gezocht.
In dat kader heeft het VFD bijvoorbeeld een brainstorming gehad met een vertegenwoordiger
van de Dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse gemeenschap over mogelijke discriminatie
van arbeidsgehandicapten en allochtonen bij het gebruik van tests in een selectiecontext.
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Perspectieven voor 2003
Verdere uitbouw van de forumfunctie
Verdere uitbouw van de website
Publicatie van een wetenschappelijk artikel over de resultaten van de enquête
Verdere bekendmaking van de vereniging bij het bredere publiek
Onderzoeken van en lobbyen voor financiële ondersteuning vanwege de overheid met het
oog op een professionalisering van de vereniging.
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