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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 el-
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 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 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 
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3. Voorziene activiteiten voor 2008 
 
 Verdere uitbouw van de website 
 Finalisering van het project “Diagnostiek op de beleidskaart” 
 Wetenschappelijk onderzoek: “Interscorebetrouwbaarheid urgentiescores” 
 
De stand van zaken wat de realisatie van deze objectieven betreft, worden in volgend hoofdstuk 
besproken. 
 
4. Activiteiten 
 
4.1 Raad van Bestuur 
 
In 2008 vergaderde de Raad van Bestuur op 20 maart 2008 en 2 december 2008. Voor de inhoud 
van de bespreking en de besluiten verwijzen we naar het verslag. Verdere formele vergaderingen 
werden niet gehouden. De Raad van Bestuur bleef via mail, telefoon en vergaderingen contact 
onderhouden. 
 
4.2 Algemene Vergadering 
 
De vereniging hield haar Statutaire Algemene Vergadering op 11 maart 2008. 20 leden waren 
aanwezig, 12 leden hebben zich verontschuldigd, waarvan er 4 een volmacht meegegeven heb-
ben. 
Voor de inhoud van de besprekingen en de besluiten verwijzen we naar het verslag. Geïnteres-
seerde 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 
 
 Annemie Desoete, docent aan de Universiteit Gent (UGent), lector aan de Arteveldehoge-

school te Gent en wetenschappelijk medewerker van de Adviesraad Wetenschappelijk On-
derzoek van Sig, kandidaat-lid van de Algemene Vergadering: kandidatuur goedgekeurd 

 Walter Brans is op pensioen en heeft ontslag genomen uit het VFD. Wij danken hem voor 
zijn inzet. 

 Clio Govaerts is geschrapt uit de ledenlijst. Sinds haar aanvraag hebben wij niets meer van 
haar gehoord. 

 Van Jacques Goetmaeckers hebben we ook al een tijdje niets meer gehoord. Overeenkomstig 
de statuten zullen we hem aanschrijven. 

 Christine Dumolein wil als penningmeester afscheid nemen, zij blijft wel lid van het VFD. 
Wij moeten dus op zoek naar een nieuwe penningmeester.  

 
4.4 Finalisering van het project “diagnostiek op de beleidskaart” 
  
Het actieplan “Voor een coherent beleid voor diagnostiek in het social-profit, onderwijs en te-
werkstelling: een stand van zaken” werd in 2007 in grote mate voorbereid en uitgevoerd door 
onze voorzitter. Het actieplan werd in 2007 opgestuurd naar alle partners en de belangrijkste in-
stanties, het VFD heeft van de partners een officieel mandaat gekregen. Op de mandaatbrief 
stond duidelijk welk mandaat de desbetreffende instantie gaf, iedereen praatte dus over hetzelfde.  
 
In 2008 werd het actieplan, besproken met een vertegenwoordiger van het departement Welzijn, 
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gezondheid en gezin (Ritje Pauwels) en met een vertegenwoordiger (Wim van Rompuy) van het 
departement Onderwijs, werkgelegenheid en vorming. Daaruit groeide een “voorstel tot oprich-
ting van een Vlaams Centrum voor Diagnostiek”. Deze ontwerptekst is doorgestuurd naar alle 
leden ter kritische lezing en ook kritisch bekeken in de laatste RvB van december 2008.  
 
De ontwerptekst is bedoeld als memorandum voor de volgende Vlaamse regering en zal dus tij-
dig moeten ingediend worden. Jan en Stefaan zullen zich begin 2009 buigen over de concrete 
uitwerking van het voorstel (personeel/kosten).   
 
4.5 Interscorebetrouwbaarheid urgentiescores 
 
Het VAHP heeft het onderzoeksproject toegewezen aan het VFD, het VFD heeft dit project 
uitbesteed aan Johnny Fontaine en Mark Schittekatte van UGent. Een medewerkster (Justine 
Callens, master in psychologische wetenschappen) is voor 80 % aangetrokken om het project uit 
te voeren, het project loopt vlot. 
 
Ettelijke casussen zijn beoordeeld door 40 mensen die daar in de dagelijkse praktijk geregeld mee 
bezig zijn. Opvallend is de grote diversiteit in de eindconclusie en in de beoordeling van de 
bouwstenen. De interscorebetrouwbaarheid bedraagt geen 50%!!! 
 
Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe handleiding met een betere standaardisatie, maar er zal geen 
tijd meer zijn om de nieuwe handleiding te toetsen.  
 
4.6 Website 
 
De uitbouw van de website en vooral het up-to-date houden van de website is een heikel punt 
waarvoor we nog steeds niet echt een oplossing gevonden hebben. De vrijwilligers doen niette-
min de nodige inspanningen.  
 
4.7 Nieuwe rondvraag naar diagnostische noden in Vlaanderen 
 
Op de Algemene Vergadering in maart is het voorstel gedaan om opnieuw een inventaris te ma-
ken van de instrumenten die gebruikt worden voor psychologische/pedagogische diagnostiek. 
Dit zou kunnen uitgebreid worden tot wie neemt wat af en over welke competenties beschikken 
de diagnostici dan. Het zou kunnen via een internettenbevraging, Peter Theuns wil de “tools” 
leveren. Heel belangrijk is na te denken over wat we willen te weten komen waarvoor. Volgende 
mensen gaven zich op: Johan Simons, Johan David, Edgard Cocquet, Peter Theuns, Annemie 
Bos en Hildegard Stinissen. Mark Schittekatte zal de werkgroep leiden.  
 
De nieuwe werkgroep is al enkele keren bijeen geweest. De werkgroep beschouwt een nieuwe 
bevraging als zinvol. Maar de vragenlijst zal er anders uitzien dan de vorige. Het zal gaan om één 
webgebaseerd instrument waarin elke sector eigen accenten kan leggen, een instrumentenlijst zal 
al opgenomen zijn. Een introductiebrief wordt ontworpen. Voor de operationalisering van het 
webinstrument staan Peter Theuns (VUB) en Mark Schittekatte (UGent) in. De werkgroep zou 
eventueel een lid willen bijnemen: Stef Baert van GGZ. Stef Baert is (nog) geen lid van het VFD.  
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5 Perspectieven voor 2009   
 
 Verdere uitbouw van de website 
 Finalisering van het memorandum tot oprichting van een Vlaams Centrum voor Diagnostiek 
 Finalisering van de opdracht “Interscorebetrouwbaarheid urgentiescores” en eventueel aan-

vragen van een verlenging 
 Verder werken aan de nieuwe inventarisatie  
 
Over de concrete perspectieven wordt beslist op de Statutaire Algemene Vergadering van 10 
maart 2009. 
 


