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Werkingsverslag 2010
1. Raad van Bestuur

In 2010 kwam de Raad van Bestuur vijf maal samen. Heel wat tijd ging in voorbereiding
en organisatie van de distributie van de WPPSI 3 en de bijhorende introductiedagen.
Daarnaast werd ook ruim aandacht besteed aan:
o Het aftoetsen van ideeën om de VVSP meer bekend en attractiever te maken
 Naar studenten: een aantal leden van de Raad van Bestuur namen dit op zich
 Via tijdschriften: een advertentie werd geplaatst in Signaal, tijdschrift van de
Stichting Integratie Gehandicapten (SIG)
 Via het aanbieden van kortingen op bepaalde tijdschriftabonnementen aan VVSPleden. Navraag leerde dat ons ledenaantal voor uitgeverijen te beperkt is
 Door middel van het afsluiten van een overeenkomst met uitgeverijen van
psychodiagnostische testen bvb Pearson waardoor VVSP-leden een reductie krijgen
op hun aankopen
 Door middel van een update van de VVSP-website
 …
o Het bespreken van de items die op niveau van de BFP werden aangekaart
 Het ledenaantal van de BFP zakte van meer dan 2000 leden in 2009 naar een goede
1800 in 2010. En dat terwijl de psychologencommissie meer dan 6000 leden telt en
er jaarlijks minstens 500 psychologen afstuderen. De BFP is dus zoekende om meer
leden te kunnen aantrekken
 Plannen m.b.t. het creëren van een databank van “experten”, waar beroep kan op
gedaan worden wanneer de pers contact opneemt
 …

2. Ledenwerving en lidgeld
o Ons ledenaantal blijft de laatste jaren vrij stabiel. Dit is positief, zeker in vergelijking
met een aantal jaren terug, waar we heel wat minder leden telden. Toch is nog altijd
slechts een fractie van het aantal psychologen dat in de educatieve sector aan de slag
is, lid van onze vereniging.
o Het lidgeld is sedert jaren onveranderd gebleven: € 80, met kortingen voor een aantal
specifieke groepen o.a. pas-afgestudeerden en studenten. De regeling dat leden het
inschrijvingsgeld van gevolgde studiedagen in mindering mogen brengen van het
lidgeld bleef ook in 2010 behouden.
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3. Vvsp-website, vvsP-magazine en VVSP-folder
o Met beperkte middelen en dankzij de steun van een medewerker van Mark Schittekatte
proberen we onze website www.schoolpsychologie-vvsp.be actueel te houden.
o Het VVSP-magazine is in 2010 twee maal verschenen en werd in een nieuw kleedje
gestoken, zowel qua lay-out als qua inhoud. De vorige jaren beperkte het magazine
zich tot verslaggeving van de Raad van Bestuur, met als doel de werking van de
vereniging transparanter te maken voor de leden. In 2010 slaagden we er ook in om
een aantal andere items op te nemen bvb Prodia, onderzoek rond de ASEBAgedragsvragenlijst, …

4. Distributie WPPSI 3

De VVSP en uitgeverij Pearson kwamen tot een akkoord om de distributie van de WPPSI
3 door de VVSP te verzorgen. Er werden ± 200 exemplaren verkocht. Die werden
gedistribueerd op de provinciale introductiedagen in de loop van september – oktober
2010 (zie verder).
Daarnaast werd afgesproken met de VCLB-koepel dat een 2de ronde door hen kon worden
georganiseerd.
M.b.t. de WPPSI zelf, noteerden we toch ongenoegen i.v.m.


De zware, onhandige en grote koffer: CLB-ers testen meestal op verplaatsing en
moeten die koffer dus meezeulen van de ene school naar de andere
 De kwaliteit van de materialen bvb van de aanwijsboekjes en de dozen
Er kwamen achteraf ook vragen m.b.t. de Vlaamse normen: deze leken minder streng dan
de normen van de vroegere WPPSI-R. Vanuit Lessius Antwerpen en Ugent nam men
initiatief om dit verder te onderzoeken.

5. Introductiedagen WPPSI 3

Tussen 14/09/2010 en 12/10/2010 gingen er 6 provinciale introductienamiddagen door,
verzorgd door Mark Schittekatte. De VVSP kon bekomen dat Pearson deze
introductiedagen bekostigde, waardoor ze gratis konden aangeboden worden aan de
geïnteresseerden. In totaal mochten we tussen de 300 en de 350 CLB-medewerkers
verwelkomen.
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Op deze namiddagen ging Mark Schittekatte niet alleen in op het vernieuwde concept van
de WPPSI 3. In zijn inleiding had hij het ook over een aantal andere evoluties en
initiatieven op vlak van psychodiagnostiek. Tijdens het laatste deel van de namiddag
konden de aanwezigen de WPPSI 3 inkijken, waarna elk centrum de bestelde exemplaren
kon meenemen. De evaluatie van dit initiatief was heel positief. Er blijft een duidelijke
vraag bij heel wat CLB-medewerkers naar actuele informatie m.b.t. psychodiagnostische
middelen.

6. Wettelijke erkenning van de gezondheidszorgberoepen

In 2009 kwam er terug schot in de zaak m.b.t. de erkenning van de gezondheidsberoepen,
een wetsvoorstel dat al 10 jaar aansleept. In het wetsvoorstel wordt melding gemaakt van
klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen (?) en klinisch sexuologen.
Schoolpsychologen worden er niet in vermeld. Vandaar dat in juni 2009 een delegatie van
de VVSP samen met dr. Hilde Colpin (KUL) een bezoek bracht aan Luc Goutry,
volksvertegenwoordiger die het wetsvoorstel indiende. Onze zorgen konden worden
overgebracht en dhr. Goutry was bereid deze mee te nemen.
Begin 2010 startte een commissie die zich in 1ste instantie diende uit te spreken over de
erkenning van de klinisch psycholoog. Men werd het eens over het feit dat klinisch
psychologen autonoom kunnen werken, d.w.z. zonder verwijzing van een arts. Er zou wel
een samenwerking moeten zijn met een arts. Eens dit uitgeklaard was, was het wellicht de
bedoeling om eenzelfde oefening te doen voor de orthopedagogen en de seksuologen. Van
de schoolpsychologen was op dat moment geen sprake.
Gezien de val van de regering liggen de werkzaamheden echter stil.

7. Aanmaak mailinglijsten

In 2010 slaagden we er in om mailinglijsten aan te maken van alle CLB-medewerkers van
de P-discipline, werkzaam in de Vrije CLB. Er werden ook pogingen gedaan om dit te
realiseren voor de andere netten maar voorlopig zonder succes.
Op die manier beschikken we toch over de mailadressen van een 1000-tal medewerkers en
is rechtstreekse contactname mogelijk.
Vanaf nu is het kwestie van die lijsten up-to-date te houden.
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8. Schoolpsychologie versus educatieve psychologie

Er zijn een aantal redenen die rechtvaardigen om over te schakelen naar de term
“educatieve psychologie”:





Op internationaal niveau lijkt “educational psychology” meer gebruikt te worden
Educatieve psychologie spreekt een ruimer publiek aan
Educatieve psychologie sluit ook beter aan bij de ideeën van levenslang leren
Op die manier wordt ook het misverstand opgegeven dat de VVSP de Vlaamse
Vereniging voor Schoolpsychologen zou zijn
De VVSP omvormen tot VVEP heeft heel wat voeten in de aarde, dus moeten dit wel
degelijk goed overwegen. Vandaar dat de beslissing in 2010 nog niet is gevallen en dit
verder wordt besproken in 2011.

9. Wat brengt 2011?
o Opvolging van de resultaten van de VFD-bevraging m.b.t. gebruik van en nood aan
psychodiagnostische instrumenten
o Wordt de VVSP omgevormd tot VVEP?
o Is het oprichten van een nationale vereniging van educatieve psychologie haalbaar? Er
worden verkennende stapjes ondernomen. VVSP is actief betrokken.
o Organisatie studiedag
o Blijvend opvolgen van de ontwikkelingen die zich voordoen op vlak van
 Diagnostiek
 Wetgeving
 School- en/of educatieve psychologie
 ...
o ...
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