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1. Historiek 
 
In 1999 werd de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Integratie Gehandicapten (SIG) aan-
gezocht om samen te werken met Nederlandse wetenschappers aan een Vlaamse aanpassing van 
de Groningse Ontwikkelingsschalen. Het daarop volgend overleg met externe deskundigen maak-
te 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 Beroeps-
oriëntering (CSBO, nu VCLB) uitgewerkt. Zoveel mogelijk instellingen, centra en personen die 
zich bezighouden met diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpver-
lening 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 l-
kaar 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 psycholo-
gische 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 hogescho-
len, van de centra voor leerlingenbegeleiding, van de centra voor geestelijke gezondheidszorg, van 
de revalidatiecentra en consultatiebureaus voor gehandicapten en van de centra voor ontwikke-
lingsstoornissen.  
 
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 instru-

mentarium 
 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 diagnos-

tiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening 
 



 

 Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6A, 9031 Drongen 2 

Secretariaat: Blaasberg 14, 3120 Tremelo  
E-mail : vfd@telenet.be  - website http://www.vfd-ppbh.cjb.net 

3. Voorziene 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 werd beslist op de Statutaire Algemene Vergadering van 19 april 
2005: 
 
 Voorbereiden van een congres over aandacht ? (nog te bespreken) 
 Kennisgeving aan de overheid vernieuwen 
 Medewerking aan de studiedag van het Vlaams Fonds over diagnostiek in de MDT’s 
 Werkgroep Testactualisering : Harcourt, Bourdon-Vos project, Middelheimproject, limitatie-

ve testlijsten 
 

De stand van zaken wat de realisatie van deze objectieven betreft, worden in volgend hoofdstuk 
besproken. 
 
4. Activiteiten 
 
4.1 Raad van Beheer 
 
In 2005 vergaderde de Raad van Beheer op 19 april 2005 en 18 oktober 2005. 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 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 19 april 2005. 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 en sommigen doen dat ook. 
  
4.3 Uitbreiding van de vereniging/vervanging leden 
 
 Katrien Sniekers en Kathrine Goffart volgen Eva Buysse op. 
 Stefaan Jonniaux volgt Eric Vercammen op als vertegenwoordiger van VCLB. Eric blijft lid 

vanuit zijn nieuwe functie in het ministerie van onderwijs.  
 Marie-Josée Meeus heeft haar ontslag ingediend als lid van het VFD, Ellen Ooghe is in haar 

plaats gekomen.  
 Vanuit KATHO is Sofie De Jaegere voorgesteld in opvolging van Lieve Claeys.  
 Peter Theuns is lid geworden van de RvB.  
 Sofie De Jaegere is lid geworden van de RvB in opvolging van Lieve Claeys.  
 Eind 2005 heeft Katrien Sniekers ontslag genomen bij het COS Antwerpen, zij verlaat het 

VFD. Het COS is gevraagd een vervang(st)er voor te stellen tegen de Algemene Vergadering 
van 7 maart 2006. 

 Ellen Ooghe heeft eveneens andere horizonten opgezocht, CADOR zal een vervang(st)er 
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voorstellen tegen de Algemene Vergadering van 7 maart 2006. 
 Veerle De Caluwe is coördinator van het Centrum voor Psychodiagnostiek van de Lessi-

ushogeschool. Zij is verantwoordelijk voor onderzoek en de testotheek. Zij wordt voorge-
steld als 2de man (vrouw) vanuit Lessius. De RvB steunt dit lidmaatschap.  

 
4.4 Onderzoeken van en lobbyen voor financiële ondersteuning vanwege de overheid  
 
Op haar vergadering van april besloot de AV dat er opnieuw een kennisgeving zou georganiseerd 
worden van het VFD naar de overheid toe. Deze keer zouden we ook een ledenlijst meesturen 
plus de belangrijkste (en voor die overheid meest sprekende) CV-elementen van de leden. Dit is 
gebeurd t.a.v. de minister van welzijn.  
 
4.5 Medewerking a/d studiedag van het Vlaams Fonds over diagnostiek in de MDT’s 
 
Hierin hebben sommige leden veel tijd en energie gestoken. Deze studiedag is doorgegaan op 14 
december. Het VFD nam daaraan deel in de persoon van Jan Scheiris, Jacques Goetmaeckers, 
Walter Magez, Annemie Bos, Hans Grietens, Mark Schittekatte, Ann Degezelle, Herbert Roeyers 
en Herbert Moenaert. Een sterke vertegenwoordiging dus.  
 
De bedoeling van de studiedag was de kwaliteit van de diagnostiek in de MDT’s te verbeteren. 
De stuurgroep, waarin Jan en Jacques zaten, heeft 2 werkgroepen in het leven geroepen: werk-
groep instrumentarium en de werkgroep organisatie.  Op 27 oktober heeft elke werkgroep een 
hoorzitting georganiseerd waarop het werkveld uitgenodigd was. Op deze hoorzitting werd gedis-
cussieerd over een aantal stellingen. De resultaten van deze hoorzittingen werden aan het publiek 
voorgesteld op 14 december. Hieruit moest een beleidsadvies voortvloeien. Jan en Hans maakten 
deel uit van het panel. 
 
Eén van de stellingen van de werkgroep organisatie was: “er is nood aan een expertisecentrum 
diagnostiek, dat breder werkt dan alleen diagnostiek voor de MDT’s”. Het VFD wil hierin een 
serieuze plaats.  
 
4.6 Werkgroep Testactualisering 
 
 In de loop van 2004 werd aan het werkveld gevraagd zoveel mogelijk registratieformulieren 

van de Bourdon-Vos te verzamelen zodat een validering mogelijk zou worden. In het totaal 
zijn er bijna 300 registratieformulieren binnengekomen. In de loop van 2005 werden de bin-
nengekomen gegevens ingeput en werd gepoogd een classificering tot stand te brengen. Een 
bevredigende classificering is tot nu toe nog niet gelukt. 

 
UGent heeft via zijn licentiaatstudenten ongeveer 700 B-V’s verzameld voor normering. De 
normering staat uiteraard los van de validering en gebeurt onder de verantwoordelijkheid van 
UGent. Publicatie zal waarschijnlijk gebeuren via een artikel.  

 
 O.l.v. Peter Theuns hebben enkele studenten van de VUB een studie gemaakt van de dos-

siers van het UCKJA. Er is een neerslag van gemaakt in boekvorm, met een bruikbare data-
base op CD. Een kopie is gegeven aan het VFD.  

 
Er is heel veel materiaal beschikbaar op het UCKJA, maar nauwelijks gesystematiseerd zodat 
het doorzoeken monnikenwerk is. Bovendien bevat niet elk dossier dezelfde gegevens. De 
studenten hebben een gedigitaliseerde database aangemaakt en daarin een deel van de gege-
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vens opgenomen. Vooral de database is belangrijk. Is de database bruikbaar, vlot toepasbaar 
zodat alle centra die zouden kunnen gebruiken en zo gegevens beschikbaar stellen voor later 
onderzoek? Peter Theuns zal bij Yvan Verhaeghe nagaan of hij zo’n database zou zien zitten 
en of er nog aanpassingen aan de database nodig zijn.  

 
4.7 Voorbereiden van een congres over aandacht  
 
Een symposium over aandacht is gepland voor 2006. In de werkgroep Testactualisering is nage-
dacht over onderwerpen en sprekers. Ter voorbereiding van het symposium werd aan de leden 
een oproep gedaan om toe te treden tot de werkgroep 'symposium aandacht'. De concrete voor-
bereiding start begin 2006. 
 
4.8 Relatie met testuitgeverijen 
 
De testuitgeverij Harcourt zoekt al een tijdje toenadering met de bedoeling tot een samenwerking 
te komen. Het VFD zou met Harcourt kunnen samenwerken door hen te adviseren welke test-
ontwikkeling/aanpassing zinvol zou zijn. Als er bij Harcourt een offerte binnenkomt om een test 
te ontwikkelen of aan te passen, zouden wij kunnen adviseren of het zinnig/wenselijk is dit pro-
ject te financieren. 
 
We mogen echter nooit vergeten dat Harcourt een puur commerciële organisatie is. Wij hebben 
ons verzet tegen de misleidende reclame voor o.a. de TEA-ch. Harcourt zegt hiervoor begrip te 
kunnen opbrengen, maar ondertussen maken zij reclame bij SCHOLEN voor o.a. de TEA-ch, de 
Stroop, de PPVT-III … en zij koppelen daaraan in één ruk een driedaagse training (2000 Euro) 
voor onderwijsgevenden. Dit is absoluut onaanvaardbaar, zowel de reclamefolder naar scholen 
als de opleiding. Er is wel iets meer nodig dan een driedaagse opleiding om een bekwaam dia-
gnosticus te worden. Het VFD dient hierop zeker te reageren, een tekst zal gelanceerd worden. 
We dienen een luis te blijven in Harcourts pels.  
 
De RvB zou zich kunnen verzoenen met volgende afspraken die op de Algemene Vergadering 
van 7 maart 2006 zullen voorgelegd worden: 
 samenwerking kan opgezet worden met elke testuitgeverij, niet alleen met Harcourt 
 samenwerking zou erin bestaan vanaf de offerte betrokken te worden bij de ontwikkeling, 

zodat er preventief gewerkt wordt naar een relevant, kwalitatief goed product 
 het VFD wil zijn zeg in de verkoopkwalificatie van de instrumenten (welke categorie van 

beroepen mag welke tests aankopen)  
 in ruil vragen we de tegenwaarde van de marktprijs van het product 
 
Wat als het VFD niet geconsulteerd is bij een bepaalde testontwikkeling, maar de uitgeverij toch 
de medewerking vraagt van bijvoorbeeld de universiteiten, hogescholen, CLB’s? Zullen zij dan 
weigeren? Dat kan uiteraard niet beslist worden zonder dat elk lid zijn achterban raadpleegt. Maar 
als we allen dezelfde strategie volgen, staan we sterker.  
 
4.9 Relatie met de buren (vakorganisaties, SIG, …) 
 
Het is wenselijk dat het VFD goede relaties onderhoudt met de vakorganisaties en buurorganisa-
ties. Het is echter niet de bedoeling dat vakorganisaties lid worden van het VFD en de contacten 
mogen ook niet beperkt worden tot de P-disciplines. Contact met de vertegenwoordigers van 
deze organisaties is wenselijk, hoewel sommige al leden hebben in het VFD. Vertegenwoordigers 
van andere disciplines kunnen gepolst worden om lid te worden van het VFD. 
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5 Perspectieven voor 2006   
 
 Verdere uitbouw van de website 
 Validering van de Bourdon-Vos 
 VFD-symposium over aandacht 
 Limitatieve testlijsten 
 
Over de concrete perspectieven wordt beslist op de Statutaire Algemene Vergadering van 7 maart 
2006. 
 
 


