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1. Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur kwam in 2008 vijf maal samen.   

In 2008 organiseerde de VVSP geen studiedag. In de St.-Jozefkliniek in Pittem vond begin 2009 

(16/01) een studiedag plaats rond hechtingsstoornissenen, die werd voorbereid op de 

samenkomsten van de Raad van Bestuur van 05/09/2008 en 04/11/2008. 

Naast het voorbereiden van deze studiedag en de jaarlijks terugkomende punten (werking Raad 

van Bestuur, ledenwerving, Vvsp-magazine, BFP-nieuws, ...) kwam ook het volgende aan bod: 

- De uitgave van de WiPPSI en de mogelijke samenwerking tussen VVSP en de uitgeverij 

(Pearson) ifv distributie, 

- De uitgave van de brochure “faire diagnostiek”, 

- Het voorstel van Besluit van de Vlaamse Regering mbt de operationele doelstellingen van 

de CLB, waarbij vnl. uitklaring werd gevraagd voor het gebruik van de term diagnostiek, 

- De ontwikkelingen m.b.t. psychodiagnostische testen  

- ...  

 

2. Ledenwerving en lidgeld 

- Begin 2009 telde onze vereniging iets minder leden dan in 2008. In 2008 hadden we ons 

ledenaantal quasie verdubbeld t.o.v. 2007. Dit succes had vnl. te maken met de studiedag 

van 13/12/2007).  

- Het lidgeld is sedert jaren onveranderd gebleven: € 80, met kortingen voor een aantal 

specifieke groepen o.a. pas-afgestudeerden en studenten. Gezien er in 2008 geen 

studiedagen werden georganiseerd, werd leden toegestaan om het inschrijvingsgeld van de 

studiedag van 16/01/2009 in mindering te brengen van het te betalen lidgeld.  

 

3. Vvsp-website, vvsP-magazine en VVSP-folder 

- Met beperkte middelen en dankzij de steun van een medewerker van Mark Schittekatte 

kunnen we onze website www.schoolpsychologie-vvsp.be actueel houden.  

- Het VVSP-magazine is in 2008 drie maal verschenen. Het vertrouwde concept van de 

voorbije jaren bleef behouden: het magazine bundelt een aantal relevante punten uit de 

verslagen van de Raad van Bestuur, waarbij getracht wordt de werking van de vereniging 

transparanter te maken voor de leden.  

In 2008 moesten we onze redactrice – Annelies Somers - tijdelijk missen. Lies Van Oevelen 

was bereid haar taak over te nemen.  

 

4. Lidmaatschap psychologencommissie 

Eind augustus 2008 werden volgende leden voorgesteld om te zetelen in de 

psychologencommissie: 

- Als effectief lid: Maria De Beuckeleer en Paul Gheskiere, 

- Als plaatsvervanged lid: Lies Van Oevelen en Annelies Somers. 

 

5. Reactie op de brochure van Harcourt: “Training Testgebruik voor Onderwijsgevenden” 
Harcourt maakte begin 2008 reclame voor een 3-daagse training die de deelnemers een 

certificaat opleverde voor het gebruik van (psychologische) tests. Als doelgroep werden 

expliciet leerkrachten en remedial teachers vermeld. 

http://www.schoolpsychologie-vvsp.be/


De VVSP tekende schriftelijk bezwaar aan tegen deze manier van doen: 

- Kwaliteitsvolle diagnostiek veronderstelt niet alleen een kwaliteitsvol instrument, maar ook 

een kwaliteitsvolle afname. In een training van 3 dagen kan je dit laatste niet onder de knie 

krijgen. 

- Bovendien dienen de bekomen resultaten te kaderen in een diagnostisch en multidisciplinair 

proces, waar ook een medische en sociale anamnese deel van uitmaken. 

- Door deze instrumenten in handen te geven van onvoldoende opgeleide 

“onderwijsgevenden” komt de goede naam van de professionele schoolpsychologen in het 

gedrang. Op termijn wordt het gebruik van en het geloof in testen en testresultaten 

ondergraven. 

 

6. Wat brengt 2009? 

- Opvolging van mogelijke samenwerking met Pearson omtrent de distributie van de WiPPSI 

- Overleg met Marianne Kant (NEPES – Network of European Psychologists in the 

Educational System) ifv de belangenverdediging van de schoolpsychologen in gans België 

- Opvolging van het wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 

met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de 

klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 

- Blijvend opvolgen van de ontwikkelingen die zich voordoen op vlak van  

 Diagnostiek  

 Wetgeving 

 Schoolpsychologie 

 ... 

- ... 

 


