27 juni 2017
Beste VFD-er,
….
Gelieve in jullie agenda’s te noteren dat de volgende AV en RvB doorgaat op dinsdag 6 maart,
om 10u (-12u30) in Kortrijk (VIVES-campus, precieze locatie volgt).
Ik had sinds ons overleg in maart graag nog een VFD “Dagelijks bestuur” samengeroepen, maar
de normering en validering van de WISC-V heeft te veel tijd en energie van mij gevraagd, de
laatste maanden. Ik kan deze dagen, opgelucht, een punt zetten achter de Vlaamse normering .
Het valideringsonderzoek bij laag- en hoogbegaafden en het onderzoek met “neventesten”
(WPPSI en WAIS) zijn ook met veel inspanning, maar nog meer met gewaardeerde expertise..
“afgewerkt”. Ik ben vele VFD-ers heel dankbaar voor de ondersteuning en de goede kwaliteit
van het geleverde werk, maar ik durf geen namen noemen.. om niemand te vergeten. FYI, eind
2017, maar eerder begin 2018, mag je de WISC-V op “de markt” verwachten, mits geen grote
“wetenschappelijke obstakels” bij de dataverwerking naar voor komen.
….
Belangrijk is ook dat onze VFD-statuten herzien zijn, met specifiek dank aan Stefaan hiervoor.
En misschien nog belangrijker dan vernieuwde statuten, is dat we op zoek moeten naar een
nieuwe secretaris én ondervoorzitter. Veerle Decaluwé is reeds meer dan 5 jaar onze VFD
secretaris, maar ze liet me weten dat door een “koerswijziging” op haar werk, ze niet verder
VFD-lid zal blijven. Ze “voorziet” vanuit Thomas More “vervanging” (i.c. door Marlies Tierens),
maar de functie van VFD-secretaris komt vacant! En op onze laatste RvB stelde Karen Spruyt
haar mandaat van ondervoorzitter ter beschikking, ook al wegens veranderingen in
werkomstandigheden. Geïnteresseerden aub meld je voor 1 februari 2018, met een
“motivatiebrief” (incl. kort cv) te richten aan mij.
Ten slotte nog wat weetjes, op een drafje .
De “VFD Bourdon Vos Denktank” kreeg nieuw leven ingeblazen en zal nu verder gaan als “VFD
BV Taskforce”. Naast concrete plannen voor een vernieuwde Vlaamse “psychometrie” voor de
BV, geef ik ook graag een oproep mee (via Maya Franssen) voor het ontwikkelen van meer
“Neuro-instrumentarium” voor peuters.
Ik meld u ook graag dat er de voorbije maanden een “VFD Taskforce Ba TP – Bachelors
Toegepaste Psychologie” erg actief was, inlichtingen bij Annemie (die eind augustus wel op
pensioen gaat, proficiat!), Isabel, Kathleen, Kris of Miet.
Deze laatste meldt ons ook uit te kijken in het septembernummer van het Tijdschrift Klinische
Psychologie (TKP) naar het artikel: Craeynest, M., Omey, K., Blake, S., & Ryckewaert, R. (sept
2017). What’s in the strategy? Een nieuw scoringssysteem voor de tekenstrategie van de

Complexe Figuur Test. Tijdschrift Klinische Psychologie. Op howtotest.be komt er tegen
september een online scorehulp in dat verband.
In het nummer van TKP van deze maand, kan je trouwens een forumbijdrage van ondergetekende
lezen over eens iets anders: Over slimme dieren en soms domme onderzoekers..
Ten slotte: hou in de gaten hoe de normering en validering in Vlaanderen verloopt van een
nieuwe WWPSI en een nieuwe CELF, publicatie voorzien in 2020. Ik vernam dat Pearson niet
gaat voor een update van de TEA-Ch. Het geüpdatete “protocol rond Verstandelijke Beperking”
(oorspronkelijk van het VAPH) zal binnenkort, via het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek,
“verschijnen”. Met het KcD zaten we ook aan tafel met SIG om hen “systematischer” te gaan
ondersteunen met hun opleidingsplannen. Wordt vervolgd..
Geniet van de zomer! Warme groet,
Mark

