25/04/2016

DIAGNOSTIEK
IS (en blijft)
EEN KUNST
over opportuniteiten en bedreigingen,
nieuwe trends
en positionering in een veranderend
landschap

vrijdag 13 november 2015

Symposium van het Vlaams Forum voor Diagnostiek

6 Topics..

Mark Schittekatte, UGent
=> VFD voorzitter (dd. 8-10-2015)
• Welkom op deze 4e VFD - studiedag/symposium
 2002 Gent
 2006 A’pen
 2011 Kortrijk
 2015 Gent

“De diagnostiek gediagnosticeerd”
“Aandacht voor aandacht”
“De diagnostiek gediagnosticeerd-R”
“Diagnostiek is (en blijft) een kunst”

• “Indrukwekkend” programma, 22 (!) sprekers &
publiek (N = 170)

Ontstaan(sreden)

• Voorstelling VFD

…. 1999-2000

• Doelstellingen & belangrijkste “realisaties” van het VFD

Vanuit Wetenschappelijke Raad van de Stichting Integratie Gehandicapten
(SIG, Sterk In Grenzen verleggen..):

• “Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek”
• Eigen vaststellingen, “accenten” & plannen

in Vlaanderen bestaat een grote nood aan een platform met betrekking tot
alle aspecten van testconstructie, testrevisie en testgebruik

• Het programma voor vandaag kort overlopen
• Bedankingen !!

http://www.vfd-vzw.be/

Vertegenwoordigers van:

KULeuven, UGent, VUB / HOWEST, Thomas More, VIVES /
CLB ‘s / CGGZ / CAR / GTB Vlaanderen / COS
18 leden van de Raad van Bestuur
36 leden van de Algemene Vergadering

1

25/04/2016

“Realisaties”
• Continu Forum: “onderling informeren, consulteren & eventueel overleg”
• Vlaams overleg met testuitgevers
(“boycot” Tea-Ch & nascholingsfolder)
• Rondvragen “testgebruik” (ook noden!) in Vlaanderen (2002, 2011)
• Vandaag project “WISC-V” - ( -> 2017) “meest gebruikte test”
• “Betrokken bij de conceptie” & “staand aan de wieg” van het..
=>Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (KcD)

• Minister Vandeurzen, 2 wetenschappers & dagelijks bestuur
• rol VFD?
• Studiedag 11 december !! (& 18-3-2016 VVSP - “Neuropsychologie in schoolcontext”)

Eigen vaststellingen, “accenten” & plannen
• Recent beweegt er veel.. vooral op het niveau “overheid”

• Erkenning van de klinisch psycholoog & orthopedagoog (BFP, VVSP,…)
• Protocolleringen (VAPH, Prodia, etc.)
• Kwaliteitscentrum voor diagnostiek

• Herbekijken rol van de “actoren” in het Vlaamse psychodiagnostisch landschap
(KcD, BFP Commissie Psychodiagnostiek, CAP en …VFD)
->wat betreft stimulering, begeleiding, opvolging en kwaliteitsinschatting van diagnostische
instrumenten en hun ontwikkeling in Vlaanderen
• Relatie met testuitgevers verder “uitwerken”, maar ook na (vb. WPPSI-IV en KAIT)
eigen Vlaamse, bijna kosteloze, initiatieven ondersteunen bv. OLB-project, CoVaT-CHC, etc..!!

10u30 - 11u15
Het biopsychosociaal model van menselijk functioneren, ICF en diagnostiek.
Jan Scheiris, Algemeen directeur CAR Oostakker vzw
en Dienstencentrum Mozaïek vzw, ondervoorzitter KCD

11u15 - 12u00
Categoriale versus dimensionale diagnostiek?
Prof. dr. Laurence Claes, KU Leuven en U Antwerpen
12u00 - 13u00 “Walking dinner”
Mogelijkheid tot netwerken, presentatie (test)uitgeverijen en voorstelling nieuwe initiatieven

PROGRAMMA NAMIDDAG

PROGRAMMA VOORMIDDAG

• Nog meer nadruk op Vlaamse bril.. maar ook een Europese!

13u00 - 14u30
keuze BLOK 1
welzijn: De rol van diagnostiek in de eerste lijn
onderwijs: Vernieuwde diagnostiek voor OnderwijsLoopbaanBegeleiding (OLB)
technologie en digitalisering: Feedbackgericht behandelen
loopbaan: Situationele beoordelingstesten (SJT)
14u30 - 15u00 Koffiepauze
Mogelijkheid tot netwerken, presentatie (test)uitgeverijen
en voorstelling nieuwe initiatieven
15u00 - 16u30
keuze BLOK 2
welzijn: Stepped-Care in de derde lijn
onderwijs: CoVaT-CHC
technologie en digitalisering: Serious Games + www.howtotest.be
loopbaan: Bepalen afstand tot de arbeidsmarkt bij VDAB en GTB
16u30 - 17u30 Afsluitende receptie
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Bedankingen
• VFD Werkgroep Symposium!!
=> Veerle Briers, Eva Casteur, Miet Craeynest, Ann Degezelle, Els Pauwels,
Femke Puelings, Kris Velghe (& Stefaan Jonniaux)
• Jan Scheiris ! onze volgende spreker en…
(Algemeen directeur CAR Oostakker vzw, en Dienstencentrum Mozaïek vzw, ondervoorzitter KCD)
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