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1. Raad van Bestuur

In 2011 kwam de Raad van Bestuur zes maal samen. Heel wat tijd ging in voorbereiding
van de studiedag “Motivatie of moetivatie”, die doorging op 02/03/2012 in de Lessius
Hogeschool in Antwerpen. Daarnaast werd ook ruim aandacht besteed aan:
o Het gebruik van de termen “schoolpsychologie” versus “educatieve psychologie” in de
naam van de vereniging
o Het uitbouwen van samenwerking met de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging
voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ)
o Het wetsvoorstel m.b.t. de erkenning van de gezondheidsberoepen (o.a. de klinisch
psychologen) en de mogelijkheden die dit kon openen voor de schoolpsychologen
o …

2. Ledenwerving en lidgeld
o Het ledenaantal is in 2011 opnieuw gestegen. Daarmee wordt de positieve trend van de
voorbije jaren verder gezet. T.o.v. 5 à 6 jaar terug is ons ledenaantal zo goed als
verdubbeld. Toch wordt nog altijd slechts een beperkt deel van de psychologen die in
de educatieve sector aan de slag zijn, lid van de VVSP.
o Opvallend is dat er ieder jaar 1/3 à 1/4 van de leden zijn/haar lidmaatschap niet
vernieuwt. Dit verlies wordt weliswaar (ruim) opgevangen door nieuwe leden,
waardoor het ledenaantal vrij stabiel is, maar zou kunnen betekenen dat de vereniging
onvoldoende attractief is om lid te blijven.
o Het lidgeld is sedert jaren onveranderd gebleven: € 80, met kortingen voor een aantal
specifieke groepen o.a. pas-afgestudeerden en studenten. Dit lidgeld wordt integraal
doorgestort naar de BFP.
o De regeling dat leden het inschrijvingsgeld van gevolgde studiedagen in mindering
mogen brengen van het lidgeld bleef ook in 2011 behouden.

3. Opvolging gebruik van de WPPSI 3

De distributie van de WPPSI 3 werd in 2010 door de VVSP verzorgd. Er werden ± 200
exemplaren verkocht, die werden verdeeld op de provinciale introductiedagen in de loop
van september – oktober 2010.
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Er kwamen achteraf ook vragen m.b.t. de Vlaamse normen:
o De laagste leeftijdscategorieën scoorden duidelijk beter op de Vlaamse dan op de
Nederlandse normen,
o Het aantal kinderen in de Vlaamse normgroep bleek minder groot te zijn dan in de
Nederlandse.
Lessius Antwerpen en UGent namen initiatief om dit verder te onderzoeken. Aan de
gebruikers van de WPPSI 3 werd de boodschap gegeven dat het belangrijk was om de
juiste normen – zijnde de Vlaamse – verder te gebruiken.

4. Nood aan een goed psychodiagnostisch instrumentarium

In Vlaanderen is de nood aan up-to-date, kwaliteitsvol en betaalbaar testmateriaal groot.
Dit signaal werd nogmaals bevestigd in de VFD (Vlaams Forum voor Diagnostiek)bevraging m.b.t. psychodiagnostische middelen.
Kan de VVSP hierbij een rol spelen? Als een vereniging van vrijwilligers is het
onmogelijk om projecten waarbij testen worden ontwikkeld of gehernormeerd op te
nemen. Wel kunnen wij geïnteresseerde partners bijeen brengen, blijvend aangeven dat
investeren in dit domein noodzakelijk is en organisaties bvb CLB stimuleren om hun
actieve medewerking te verlenen.
Bovendien blijft het de opdracht van de VVSP om er op toe te zien dat – ook in tijden van
schaarste – testontwikkeling en –gebruik aan kwaliteitsnormen voldoet.

5. Wat brengt 2012?
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 “Motivatie of moetivatie”
o Blijvend opvolgen van de ontwikkelingen die zich voordoen op vlak van
 Diagnostiek
 Wetgeving
 School- en/of educatieve psychologie
 ...
o ...
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