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Beste VFD-er,
Ik informeer jullie graag over enkele bijeenkomsten waarbij "diagnostiek" centraal staat:
- een erg interessante VVSP-studiedag, al op woensdag 8 februari, “Diagnostiek in de
leerlingenbegeleiding: kind en context”, naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamig
handboek van Karine Verschueren en Helma Koomen, zie voor meer informatie: hieronder én via
http://schoolpsychologie-vvsp.be/vvsp/
- internationale congressen deze zomer van EAPA (in Lissabon van 5 tot 8 juli, zie
http://www.ecpa14.com/ én van EFPA (in Amsterdam van 11 tot 14 juli, zie
https://psychologycongress.eu/2017/ ), voor beide evenementen zijn abstracts welkom tot eind
januari!
Nemen jullie ook al een kijkje op onze vernieuwde VFDwebsite: http://www.vlaamsforumdiagnostiek.be/ . Er zijn nog een aantal inhoudelijke toevoegingen
gepland, maar toch al veel dank aan onze werkgroep "VFD-webstek" (Kris, Veerle B. &Sylvie)!
Meer informatie over de volgende VFD - Algemene Vergadering en Raad van Bestuur (gepland op
maandag 6 maart 2017, 10-12u30u op de VUB) volgt snel.
Vriendelijke groet,
Mark
***
Op woensdag 8 februari organiseert de VVSP in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam Thomas
More en de KU Leuven een studiedag “Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context” te
Antwerpen.
Gerenommeerde experten uit de universiteiten van Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Leiden (met o.a. Helma
Koomen, Noëlle Pameijer, Hans van Luit, Wilma Resing, Maartje Wijnekus, Marianne Pluymakers, Anouk
van Dijk, Bram Orobio de Castro, Mariëtte Huizinga, Albert Ponsioen, Marjolijn van Weerdenburg, Fons
Van de Vijver en Mirella van Minderhout) en uit de universiteiten en hogescholen van Leuven, Gent en CLB
Vlaanderen (Karine Verschueren, Pol Ghesquière, Hugo Van de Veire, Nathalie Aelterman, Sofie Wouters,
Hilde Colpin, Gisleen Rauws, Dieter Baeyens, Mark Schittekatte, Johnny Fontaine, Bea Maes en Jantine
Spilt) bespreken de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en de implicaties daarvan voor diagnostiek en
interventies.
Deze studiedag wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe “Handboek
Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context “ van Karine Verschueren en Helma Koomen.
Wilt u er meer over weten? Wilt u er graag bij zijn? Neem dan een kijkje op de website van de Vlaamse
Vereniging voor Schoolpsychologie: http://schoolpsychologie-vvsp.be/vvsp/ voor meer informatie onder
andere over de talrijke parallelle sessies en de inschrijving.
Met vriendelijke groeten,
Voor Patrick Lancksweerdt, Voorzitter VVSP

