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1.

Historiek

In 1999 werd de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Integratie Gehandicapten (SIG) aa ngezocht om samen te werken met Nederlandse wetenschappers aan een Vlaamse aanpa ssing 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 hulpve rlening werden aangeschreven om samen een platform rond deze diagnostiek te vormen.
In september 1999 sloegen vertegenwoordigers van deze instellingen en centra de handen in e lkaar 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). Op 18 mei
2004 werden de statuten gewijzigd door de Algemene Vergadering, zoals voorzien in de nieuwe
wet op de v.z.w.’s.
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 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 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 2004
Verdere uitbouw van de forumfunctie via de website
Professionalisering van de vereniging
Uitbreiding van de vereniging
Over de concrete perspectieven wordt beslist op de Statutaire Algemene Vergadering van 16
maart 2004.

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

4.

Activiteiten

4.1.

Raad van Beheer

In 2004 vergaderde de Raad van Beheer op 16 maart 2004 en 24 november 2004. Voor de i nhoud van de besprekingen en de besluiten verwijzen we naar de verslagen.
Vermits heel wat leden van de Raad van Beheer tussendoor nog vergaderden in het kader van de
Werkgroep Testactualisering, werden niet meer officiële vergaderingen van de Raad van Beheer
georganiseerd.
4.2.

Algemene Vergadering

De vereniging hield haar Statutaire Algemene Vergadering op 16 maart 2004. Op 18 mei 2004
werd een Buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd naar aanleiding van de herziening
van de statuten. In dat kader werd ook gekozen voor een wijziging van het adres van de maa tschappelijke zetel. Voor de inhoud van de besprekingen en de besluiten verwijzen we naar het
verslag. Geïnteresseerde leden zijn ook steeds welkom op de vergaderingen van de Raad van Beheer.
4.3.

Verdere uitbouw van de forumfunctie via de website

Er is een poging gedaan om opkuis te houden op de website en de website uit te breiden met de
pagina’s ‘Actueel’ en ‘Testen’. Toch blijft het een heikel punt om de website up-to-date te houden
zolang wij afhangen van vrijwilligerswerk. Leden moeten hun kopij ook insturen en dat wordt
geregeld vergeten.
4.4.

Professionalisering van de vereniging

Ideeën zijn opgeworpen, in feite is er geen gebrek aan ideeën, maar de vzw is niet kapitaalkrachtig
genoeg om een personeelslid in dienst te nemen en dat zal helaas nog een tijdje duren.
4.5.

Uitbreiding van de vereniging

In de loop van 2004 zijn 2 nieuwe leden opgenomen: Peter Theuns van de VUB en Johnny Fontaine van UGent.
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4.6.

Onderzoeken van en lobbyen voor financiële ondersteuning vanwege de overheid

Naar aanleiding van de vorming van de nieuwe federale regering werd een brief opgestuurd naar
de ministers Demotte, Vervotte en Vandenbroucke. Slechts minister Vandenbroucke heeft geantwoord, helaas niet positief.
4.7.

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. Deze forumronde zou zijn weerslag moeten vinden op de
website, maar dat is nog niet echt geoptimaliseerd.
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. Zodra de stek “forum” op
de website ontwikkeld is, kunnen vraag en antwoord ook daar gepubliceerd worden.
4.8.

Werkgroep Testactualisering

“Concreet is voor 2004 gekozen om in samenwerking met UGent te werken aan het hernormeren van de Bou rdon-Vos aandachtsconcentratietest. In de loop van 2004 zullen de data verzameld worden.”
In de loop van 2004 werd aan het werkveld gevraagd zoveel mogelijk registratieformulieren van
de Bourdon-Vos te verzamelen zodat een validering mogelijk wordt. In het totaal zijn er 290 registratieformulieren binnengekomen. In de loop van 2005 zullen de binnengekomen gegevens verwerkt worden.
UGent heeft via zijn licentiaatstudenten ongeveer 600 B-V’s verzameld voor normering. De
normering staat uiteraard los van de validering en gebeurt onder de verantwoordelijkheid van
UGent.
Naar aanleiding van ons verzoek aan het werkveld nam het UCKJA contact op met onze vereniging. Zij beschikken over honderden dossiers waarin ook de Bourdon-Vos zit. Deze dossiers
kunnen best apart verwerkt worden, want het gaat om complexe dossiers en ook de voorwaarden
waaronder deze samenwerking plaatsvindt moeten nog gespecifieerd worden. Voor de verwerking van alle gegevens zou kunnen gedacht worden aan een samenwerkingsverband hogeschooluniversiteit-VFD-UCKJA.
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Perspectieven voor 2005
Verdere uitbouw van de website
Validering van de Bourdon-Vos
Data-analyse dossiers UCKJA
VFD-studiedag over aandacht??
Over de concrete perspectieven wordt beslist op de Statutaire Algemene Vergadering van 19
april 2005.
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