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1. Historiek 
 
In 1999 werd de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Integratie Gehandicapten (SIG) ver-
zocht 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 Beroepsori-
entering (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 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 psychologi-
sche 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 centra voor ambulante revalidatie 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 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 2012  
 
 Verder opvolgen van het project Vlaams Centrum voor Diagnostiek 
 Verder opvolgen van de samenwerking met Pearson 
 Website actueel houden 
 Deelname aan en opvolgen van de Stuurgroep Indicatiestelling en Diagnostiek (in de schoot 

van het VAPH) 
De stand van zaken wat de realisatie van deze objectieven betreft, wordt in het volgende hoofd-
stuk besproken. 
 
4. Activiteiten 
 
4.1 Raad van Bestuur 
 
In 2012 vergaderde de Raad van Bestuur op 13 maart 2012. Voor de inhoud van de bespreking 
en de besluiten verwijzen we naar het verslag. Verdere formele vergaderingen werden niet gehou-
den. De Raad van Bestuur bleef via mail en telefoon contact onderhouden en een aantal be-
stuursleden zaten geregeld samen bijv voor overleg met testuitgeverij Pearson, intersectorale 
stuurgroep diagnostiek en indicatiestelling, voor het uitschrijven van enkele artikels naar aanlei-
ding van de resultaten die voortvloeiden uit de enquête over de diagnostische noden in Vlaande-
ren (voorgesteld op het VFD-symposium (november 2011).  
 
4.2 Algemene Vergadering 
 
De vereniging hield haar Statutaire Algemene Vergadering op 13 maart 2012. 16 leden waren 
aanwezig, 16 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. Geïnte-
resseerde leden zijn ook steeds welkom op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de 
meesten doen dat ook. 
  
4.3 Uitbreiding van de vereniging/vervanging leden en functies 
 
Veerle Briers (KULeuven), Miet Craeynest (HOWEST) , Kathleen Omey (HOWEST), Els 
Pauwels (KUleuven en PC Broeders Alexianen Tienen) en Lieve Willems (VCLB-koepel) zijn lid 
geworden van de Raad van Bestuur. Van de leden van Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij 
actief willen deelnemen aan één van de projecten van het VFD en dat zij mee richting willen ge-
ven aan het VFD. Volgende personen namen ontslag uit het VFD omwille van andere werk-
zaamheden en/of pensioen: Veerle Germeijs, Hildegard Stinissen en Edgard Cocquet. Hildegard 
Stinissen was secretaris en is vanaf maart 2012 vervangen door Veerle Decaluwé. De andere be-
stuurfuncties zijn ongewijzigd. 
 

4.4 Opvolgen van de VFD-enquête over de diagnostische noden in Vlaanderen  
 
Naar aanleiding van de VFD-rondvraag over de diagnostische noden in Vlaanderen (2011) zijn 
de eerste globale resultaten ondertussen gepubliceerd in een Vlaams tijdschrift voor 
leerlingenbegeleiding (VCLB): Schittekatte M. (2012). Testen met een Vlaamse bril, 
Caleidoscoop, 24 (6), 31-36. Daarnaast worden de belangrijkste resultaten volgende zomer ook 
gepresenteerd op 2 Europese congressen: "13th European Congress of Psychology" (zie 
http://www.ecp2013.se/ ). En "12th European Conference on Psychological Assessment (zie 
http://www.ecpa12.com/en/invitation_letters ). De presentatie draagt de titel: Test use in 
Flanders, Belgium, door Mark Schittekatte & Peter Theuns (beiden VFD-leden). Mogelijkerwijze 

http://www.ecp2013.se/
http://www.ecpa12.com/en/invitation_letters
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volgen er nog publicaties in andere Vlaamse tijdschriften (bv. Tijdschrift Klinische psychologie, 
Signaal,..) over specifieke resultaten in bepaalde sectoren (bv. GGZ of CAR). 
 
4.5 Opvolgen van het project Vlaams Centrum voor Diagnostiek <> Intersectorale 

Stuurgroep diagnostiek en indicatiestelling  
 
Het VFD is lid van de ‘intersectorale stuurgroep diagnostiek en indicatiestelling” die binnen de 
schoot van het VAPH o.a. de oprichting van een Vlaams Expertisecentrum voor Diagnostiek 
onderzoekt. Ook dit jaar was het VFD vertegenwoordigd in deze stuurgroep. Deze stuurgroep 
kwam in 2012 vier keer samen. Vanuit het VFD is een  belangrijk uitgangspunt voor diagnostiek 
op de kaart gezet: niet iedere stoornis behoeft zorg en niet zorg behoeft geen stoornis. Dit vloei-
de voort uit twee actuele diagnostische principes: diagnostiek moet handelingsgericht en holis-
tisch zijn, waarbij als concretisering respectievelijk de Handelingsgerichte diagnostiek en het bi-
opsychosociaal model is naar voor geschoven. Het VFD-voorstel over de oprichting van een 
Vlaams expertisecentrum voor diagnostiek (2009) is voorgesteld en toegelicht en werd nog steeds 
als zeer actueel aanzien. Dit voorstel zal als basis voor verdere voorstellen dienen. Een tussentijds 
rapport is afgeleverd aan minister Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en minister 
Smet (Onderwijs). In samenwerking met het VFD zal de stuurgroep de oprichting van het exper-
tisecentrum verder uitwerken.  
 
4.6 Overleg met Testuitgeverij Pearson 
 
Ook dit jaar heeft onze voorzitter, samen met enkele andere leden van het VFD, constructief 
overleg gehad met de testuitgeverij Pearson. Uit dit overleg groeide een formele samenwerkings-
overeenkomst tussen het VFD en de uitgever waarbij Pearson akkoord gaat dat de uitgeverij op 
voldoende wijze het VFD betrekt bij de ontwikkeling en revisie van diagnostische instrumenten 
die Pearson op de Vlaamse markt brengt. Ook zal het VFD op vraag van Pearson zijn medewer-
king verlenen aan de ontwikkeling en revisie van diagnostische instrumenten. Deze samenwer-
kingsovereenkomst is afgesloten in september 2012. 
 
4.7 Website 
 
Om de website up-to-date te houden, zijn er stappen ondernomen om de website in een nieuw 
kleedje te steken. In het concrete ontwerp is de structuur (vorm en opbouw) aangepast. De in-
houd zal ook aangepast en geüpdatet worden. Voorlopig is de nieuwe versie enkel nog off-line 
beschikbaar. 
 
5 Perspectieven voor 2013: voorstellen 
 
 Verder opvolgen van het project Vlaams Centrum voor Diagnostiek 
 Verder opvolgen van de samenwerking met Pearson 
 Aanpassing en update van de website 
 Deelname aan en opvolgen van de Stuurgroep Indicatiestelling en Diagnostiek. 
 Organiseren van workshops of studiedagen om de bekendheid en continuïteit van het VFD 

te bevorderen. Uitdenken van een symbolische prijs voor onderzoek, publicatie, activiteit etc 
dat belangrijk is voor het psychodiagnostisch werkveld om VFD op de kaart te zetten en nog 
meer bekendheid te genereren. 

 Over deze en andere perspectieven wordt beslist op de Statutaire Algemene Vergadering van 
12 maart 2013 


