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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 Beroepsorientering (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). 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 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 activiteiten voor 2009
Inventarisatie diagnostische noden: werkgroep zet het project verder
Opvolgen van het project Vlaams Centrum voor Diagnostiek <> Expertisecentrum diagnostiek van integrale jeugdhulp
Website actualiseren (zie voorstellen)
Deelname aan “The 10th European Conference on Psychological Assessment”

De stand van zaken wat de realisatie van deze objectieven betreft, worden in volgend hoofdstuk
besproken.
4.

Activiteiten

4.1

Raad van Bestuur

In 2009 vergaderde de Raad van Bestuur op 10 maart 2009. 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 werkgroepvergaderingen contact onderhouden.
4.2

Algemene Vergadering

De vereniging hield haar Statutaire Algemene Vergadering op 10 maart 2009. 18 leden waren
aanwezig, 15 leden hebben zich verontschuldigd, waarvan er 2 een volmacht meegegeven hebben.
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 Bestuur en sommigen
doen dat ook.
4.3






4.4

Uitbreiding van de vereniging/vervanging leden
De Algemene Vergadering heeft ingestemd met de kandidatuur van Stefaan Baert als lid van
de Algemene Vergadering. Stefaan Baert is stafmedewerker wetenschappelijke ondersteuning
bij de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG). Wetenschappelijke ondersteuning op vlak van uitkomstenmanagement vormt er zijn hoofdtaak.
Walter Brans is met pensioen gegaan.
Jacques Goetmaeckers heeft zijn ontslag aangeboden omdat zijn werk geen ruimte overlaat
voor het VFD.
Christine Dumolein is als penningmeester vervangen door Stefaan Jonniaux (VCLB).
Het VFD-actieplan “een coherent beleid voor diagnostiek in het social-profit, onderwijs en tewerkstelling”

Het actieplan “Voor een coherent beleid voor diagnostiek in het social-profit, onderwijs en tewerkstelling: 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 instanties, 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 oprichting 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.
Op 4 februari 2009 stuurden wij ons uitgewerkt voorstel over een Vlaams Centrum voor Diagnostiek naar de ministers van Onderwijs en van Welzijn. Verder overleg hierover verdween in
de drukte van een ministerwissel (Van Acker-Heeren op Welzijn) en de voorbereiding van de
Vlaamse verkiezingen. Wij bleven wel contact houden en daaruit bleek dat de houding tegenover
ons voorstel positief bleef.
Dat mag vooral blijken uit het feit dat het VCD expliciet werd opgenomen in de beleidsnota van
de nieuwe minister van Onderwijs: “De inspanningen om binnen het beleidsdomein onderwijs en beleidsdomeinoverschrijdend te komen tot de protocollering van de diagnostiek wil ik aanhouden. Wat dit laatste betreft, zal
ik - samen met een aantal partners zoals IJH en Gezondheid en in samenwerking met de sector - meewerken aan
de oprichting en afbakening van de opdracht van een Vlaams Centrum voor Diagnostiek” (hoofstuk OD 2.3,
p. 35).
Recent overleg met mevr. Pauwels (kabinet Welzijn) leerde dat ook daar het VCD-plan “boven
water blijft” en dat het VFD in deze “in de running blijft”. De nieuwe minister wil eerst een aantal zaken voor Integrale Jeugdhulpverlening beslissen, waarbij de ‘Toegangspoort’ zeker veel
raakvlakken vertoont met ons VCD-concept, behalve dat wij dit intersectoraal zien en sector- en
departementonafhankelijk.
4.5

Interscorebetrouwbaarheid urgentiescores

Het VAHP heeft het onderzoeksproject in 2007 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%!!!
Het project werd aan de Raad van Beheer van het VAPH voorgesteld op 28 april 2009, nuttig
bevonden en opgenomen in het beleidsvoorbereidend werk inzake de opdracht van de multidisiciplinaire teams.
4.6

Nieuwe rondvraag naar diagnostische noden in Vlaanderen

Op de Algemene Vergadering van 2008 werd het voorstel gedaan om opnieuw een inventaris te
maken van de instrumenten die gebruikt worden voor psychologische/pedagogische diagnostiek.
Het zal gebeuren via een internettenbevraging.
Onder impuls van Mark Schittekatte en Peter Theuns vergaderden enkele geëngageerde VFDleden op 20/5, 23/10 en 26/11 om dit concreet gestalte te geven. De lancering kan bijna beginnen.
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4.7

Vlaams Verwijzersplatform

Het VFD werd uitgenodigd op de Raad van Bestuur van dit platform, dat de belangen van de
multidisciplinaire teams gesubsidieerd door het VAPH verenigt. Het werd een positief overleg
waarbij elkaars doelstellingen en historiek werd besproken. Het platform is sterk geïnteresseerd in
goede diagnostiek en ziet het VFD als een belangrijke partner bij eventuele onderzoeksopdrachten.
Wij spraken af dat beide organisaties elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen
en alle kansen tot samenwerking benutten.
4.8

Classificerende diagnostische protocollen (VAPH)

Het VFD participeerde in de ontwikkeling van deze protocollen door deelname aan de stuurgroepvergaderingen op 30 april, 6 juli en 8 december. Het feit dat deze stuurgroep ook bestaat uit
een vertegenwoordigster van de cel Integrale Jeugdhulpverlening, van Onderwijs en van de werkgroep protocollisering van de CLB’s, ligt volledig in de lijn van onze opvatting dat diagnostiek
sectoroverstijgend moet zijn.
O.m. door de inhoudelijke inbreng van VFD-leden Mark Schittekatte en Herbert Roeyers werden
twee protocollen afgerond (verstandelijke handicap en ASS).
4.9

Pearson

Op 10 juni hadden wij een constructief overleg met Erwin Daniëls en Maarten Erenstein. Zij
erkennen het belang van kwaliteitsvolle instrumenten en van het belang van de plaatselijke
‘markt’ hierin. De Vlaamse ‘markt’ staat alvast nu op hun kaart en het VFD zien zij als een belangrijke partner bij de ontwikkeling van marktspecifieke producten. De gratis nalevering van
Vlaamse normen bij de WPPSI-III is alvast een goed teken aan de wand. Zij zijn ook geïnteresseerd in de resultaten van onze enquête.
4.10

Website

De uitbouw van de website en vooral het up-to-date houden van de website blijft nog steeds heikel punt waarvoor we nog steeds niet echt een oplossing vinden. Ideeën zijn er genoeg, maar
niemand heeft tijd om er zich op regelmatige basis mee bezig te houden.
5



Perspectieven voor 2010
De projecten die in 2009 liepen, worden verdergezet.
Over andere perspectieven wordt beslist op de Statutaire Algemene Vergadering van 9 maart
2010.

Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6A, 9031 Drongen
Secretariaat: Blaasberg 14, 3120 Tremelo
E-mail : vfd@telenet.be - website http://www.vfd-vzw.be

4

