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Geachte VFD-er,
sinds 8 oktober ll., ben ik verkozen als VFD-voorzitter en ik zou jullie hierbij (nogmaals)
uitdrukkelijk willen danken voor het gestelde vertrouwen.
Met dit schrijven wil ik jullie vooral "updaten" over de stand van zaken betreffende het
Vlaams Forum voor Diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en
hulpverlening .
Ik hoop, de aangename en efficiënte samenwerking die we met Jan als voorzitter konden
ervaren, verder te zetten. Ik onderschrijf ook Jan zijn woorden: ".. het VFD slaagde er altijd
in om, ondanks zijn verscheidenheid en de weinige middelen, de nodige eensgezinde
slagvaardigheid te ontwikkelen. Het is daarom dat diagnostiek bij de professionelen, de
overheid en de uitgeverijen op de kaart staat en blijft staan. En… dat er zoiets als het
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek een start kon nemen, weliswaar bescheiden maar alle
begin….".
Op 13 november ll. was er onze erg geslaagde VFD studiedag (zie
http://www.vlaamsforumdiagnostiek.be), die als titel meekreeg: "Diagnostiek is (en blijft) een
kunst. Over opportuniteiten en bedreigingen, nieuwe trends en positionering in een
veranderend landschap".
Mijn presentatie gehanteerd bij de verwelkoming, vindt u in bijlage. Het was ook een prima
gelegenheid om Jan Scheiris voor zijn meer dan 15 jaar voorzitterschap "in de bloemetjes" te
zetten. De evaluatie van de studiedag door de aanwezigen (N = 170), nadien digitaal
bevraagd, bleek erg positief. De "VFD werkgroep Symposium", die prachtig werk
leverde, verzamelt op dit moment de Ppt's van de 2 "keynote" sprekers en van de 8
workshops van dit symposium, om die zo snel mogelijk op onze VFD-webstek te plaatsen.
Sinds de opstart van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek
(http://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be ), is het VFD toe aan het herbekijken van zijn
doelstellingen en positionering. Een "VFD afgevaardigd bestuur" brainstormde hierover al op
10.11 en 15.12, met ook onze "oud" voorzitter op de afspraak . Op maandag 22 februari, van
11u tot 13u gaan we hier in Gent nog eens op door; elke VFD-er is welkom! Uitgebreide
rapportage van ons denkwerk ontvangt u op:
de volgende Raad van Bestuur en Statutaire Algemene Vergadering, op maandag 7
maart 2016 (van 10u tot 12u30), die doorgaat op FPPW, Dunantlaan 2, Gent. Alle leden
zijn (traditioneel) welkom op de Raad van Bestuur vanaf 10u. Onze VFD-secretaris, Veerle
Decaluwé, stuurt u binnenkort een agenda en meer details. Belangrijk is toch wel :-) dat er
aansluitend ook een receptie gepland is, met broodjes, opnieuw een gelegenheid om Jan nog
eens te bedanken en om o.a. onderling VFD-gerelateerde informatie uit te wisselen.
We spelen als VFD verder een hoofdrol in het "WISC-V project". In dat kader vond vorige
vrijdag ook bv. een heel belangrijk overleg met Pearson plaats, over o.a. de (her)positionering
van de "actoren" op (psycho)diagnostisch vlak in Vlaanderen (België) en hun “rol(len)”
(KcD, VFD, BFP, CAP,...). Gespreksonderwerpen waren ook de voor- en nadelen, gevaren,

etc. van continue normeringsmodellen én het bepalen van de "gewenste" stratificatie-criteria
bij Vlaamse steekproeven.
Mag ik nog uw aandacht vragen voor 2 onderwerpen:
- VFD-er Annemie Bos vraagt ons: "Onderteken de steunbetuiging 'Bachelor Toegepaste
Psychologie verdient een erkende plaats binnen de geestelijke gezondheidszorg':
http://www.petities24.com/steunbetuiging_batp_verdient_erkende_plaats_binnen_ggz"
- Jacqueline Mulder, auteur van o.a. de KAIT en de K-SNAP, vraagt om de krachten te
bundelen inzake het afvoeren van de KAIT en de K-SNAP door Pearson. Haar vraag betreft
de heruitgave door Pearson of het doorverkopen van de rechten aan Hogrefe die de testen wel
nog zou willen uitbrengen. We zullen dit op de agenda plaatsen van 7 maart e.k.
Ten slotte ben ik zo vrij u te attenderen op een VVSP-studiedag, dd. 18 maart e.k., met als
titel "Neuropsychologie in schoolcontext" (zie http://schoolpsychologie-vvsp.be). Voel u vrij
om deze informatie aan mogelijk geïnteresseerden door te spelen.
Vriendelijke groet,
Mark

