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1.

Historiek

In 1999 werd de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Integratie Gehandicapten (SIG)
verzocht 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 Beroepsoriëntering (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 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
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

Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6A, 9031 Drongen
Secretariaat: Molenstaat 8, 2018 Antwerpen
E-mail : veerle.decaluwe@thomasmore.be - website http://www.vfd-vzw.be

3.

Voorziene activiteiten voor 2014

Verder opvolgen van het project Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek
Verder opvolgen van de samenwerking met Pearson

Grondige inhoudelijke aanpassing en up-date van de website

Voorbereiding samenwerking met VVSP n.a.v. OLB-studiedag

Voorbereiding van een VFD-symposium voor het najaar 2015
De stand van zaken wat de realisatie van deze objectieven betreft, wordt in het volgende
hoofdstuk besproken.



4.

Activiteiten

4.1

Raad van Bestuur

In 2014 vergaderde de Raad van Bestuur op 11 maart 2014. 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 en telefoon contact onderhouden en
een aantal bestuursleden zaten geregeld samen via aparte werkgroepen bijv. voor overleg
met testuitgeverij Pearson, actualiseren van de VFD-website, voorbereidingen van de studiedag m.b.t. OLB-project, overleg naar aanleiding van het organiseren van een VFDsymposium in najaar 2015, …
4.2

Algemene Vergadering

De vereniging hield haar Statutaire Algemene Vergadering op 11 maart 2014. 17 leden waren aanwezig, 14 leden hebben zich verontschuldigd, waarvan er 7 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 de meesten doen dat ook.
4.3

Uitbreiding van de vereniging/vervanging leden en functies

Lies Verlinde ( VCLB) is 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 geven aan het VFD. Lieve Willems nam ontslag uit het
VFD omwille van pensioen. Lies Verlinde zal Lieve Willems als vertegenwoordiger van det
VCLB vervangen. De andere bestuursfuncties zijn ongewijzigd.
4.4

Opvolgen van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Ook in 2014 was het VFD betrokken bij de voorbereidingen van de oprichting van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Vooral onze voorzitterJan Scheiris en penningmeester
Stefaan Jonniaux hebben op regelmatig basis overleg gehad met Laurent Bursens en Sofie
De Smet (Beleidsmedewerker Vlaamse overheid). Deze VFD-leden zijn als medeoprichters
van het Kwaliteitscentrum tevens ook lid van de Raad van Bestuur van het Kwaliteitscentrum. Sinds april 2014 is ook het VFD-lid Ilse Noens vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van het Kwaliteitscentrum.
In mei 2014 was de oprichting van de vzw officieel een feit. Dit centrum, gesubsidieerd
door de Vlaamse Overheid, heeft als doel om via onder andere wetenschappelijk onderzoek en instrumentontwikkeling de kwaliteit van diagnostiek binnen het domein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin te verbreden.
4.5

Overleg met Testuitgeverij Pearson
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Ook dit jaar hebben onze voorzitter en secretaris, samen met verschillende leden van het
VFD, meermaals overleg gehad met de testuitgeverij Pearson, via enkele formele vergaderingen en contacten via telefoon en mail. Via dit overleg is het VFD op de hoogte gehouden
van de ontwikkeling en revisie van diagnostische instrumenten die Pearson op de Vlaamse
markt brengt. Daarnaast heeft Pearson ook de medewerking van het VFD gevraagd bij de
ontwikkeling en revisie van enkele diagnostische instrumenten (oa. Bayley-III-NL, BDI en
WISC-V-NL). N.a.v. de Nederlandse adaptatie en Vlaamse normering van de WISC-V is er
meer intensief overleg geweest. Een 10-tal bestuursleden vanuit de verschillende hogescholen Toegepaste Psychologie en universiteiten FPPW en GKC kwamen samen om de mogelijkheden van onderzoekssamenwerking met Pearson na te gaan oa. Annemie Bos, Veerle
Briers, Veerle Decaluwé (secretaris), Kathleen Omey, Kathrine Goffart, Mark Schittekatte,
Isabel Vandemaele, Sylvie van Houtvinck en Kris Velghe. De besprekingen rond mogelijke
afnames, randvoorwaarden en return voor de opleidingsinstituten is nog steeds in onderhandeling. Het VFD heeft Pearson ook suggesties aangeleverd rond de inhoudelijke samenstelling van de testbatterij, taalexperten en cultuurfairness.
4.6

Website

Een werkgroep binnen het VFD stelde zich kandidaat om de website up-to-date te houden:
Veerle Briers, Sylvie Van Houtvinck en Kris Velghe. De inhoud werd op regelmatige tijdstippen aangepast en geüpdatet. De werkgroep is in 2014 één keer samengekomen en
heeft afspraken gemaakt over wat er gewijzigd zou kunnen worden en hoe de verdeling er
uitzag. Diverse onderdelen werden aangepast en toegevoegd aan de website.
4.7

OLB-project (OnderwijsLoopbaanBegeleiding)

In samenwerking met het VFD organiseerde de Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie
(VVSP) op 19 november 2014 in de Howest campus te Kortrijk, een studiedag voor scholen
en CLB-medewerkers. Aan deze studiedag namen 125 geïnteresseerden deel. Verschillende
VFD-leden werkten mee aan de voorbereidingen en/of het realiseren van deze studiedag,
waaronder Annemie Bos, Miet Craeynest, Veerle Briers, Johan David, Walter Magez, Mark
Schittekatte (coördinator OLB-project), Peter Theuns, Isabel Vandemaele en Sylvie van
Houtvinck.
4.8

VFD- Symposium

Een werkgroep binnen het VFD stelde zich kandidaat om een volgende VFD-symposium te
organiseren in 2015: Veerle Briers, Eva Casteur, Miet Craeynest, Ann Degezelle, Els Pauwels en Kris Velghe. De werkgroep is in 2014 één keer samengekomen en heeft gebrainstormd over de volgende topics: timing (voorstel najaar 2015), locatie, titel, eventuele
samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties, uitgangspunten, doelgroep, mogelijkheden tot sponsoring en sprekers. De voorgestelde ideeën zijn bekendgemaakt aan alle
leden.
5

Perspectieven voor 2015: voorstellen

Verder opvolgen van het Vlaams Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (bijv. overleg
plannen tussen het VFD en het Kwaliteitscentrum)

Verder opvolgen van de samenwerking met Pearson

Onderhouden van de website

Organiseren van een symposium in najaar 2015 om de bekendheid en continuïteit van
het VFD te bevorderen.
Over deze en andere perspectieven wordt beslist op de Statutaire Algemene Vergadering
van 9 maart 2015
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