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Raad van Bestuur

Het Raad van Bestuur bestaat momenteel 10 leden, vanuit verschillende invalshoeken m.b.t.
het schoolpsychologische werk.
De Raad van Bestuur is sinds 2015 een bestuurslid rijker: Ilse Ryckaert, psychopedagogisch
werker in VCLB Deinze. In mei 2015 gaf Maria De Beuckeleer haar ontslag als voorzitter. Zij
blijft echter wel nog actief als bestuurslid van de VVSP. Tot de aanstelling van een nieuwe
voorzitter, neemt Patrick Lancksweerdt als ondervoorzitter de taak van waarnemend
voorzitter op.

In 2015 hadden vijf vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats met volledige agenda: op
14/01/2015, 26/03/2015, 8/05/2015, 22/09/2015 en 4/11/2015. Verder ging op 6/02/2015 een
themavergadering door met een beperkt aantal bestuursleden i.v.m. de verruiming van de
leden van de VVSP en het beroepsprofiel van de schoolpsycholoog/educatief psycholoog.

De vergadertijd werd grotendeels besteed aan de volgende agendapunten:
-

Feedback van onze vertegenwoordigers in de Psychologencommissie

-

Feedback van onze vertegenwoordigers in de Belgische Federatie van Psychologen

-

Voorbereiding studiedag “Neuropsychologie in schoolcontext”.

-

De VVSP in de toekomst

Ledenwerving en lidgeld

In 2015 noteerde de VVSP 124 leden, waarvan 63 geregistreerd bij de
Psychologencommissie. In vergelijking met 2014 is dit een aanzienlijke stijging van het
aantal leden (+ 57 leden). Zoals elk jaar waren er ook in 2015 een aantal leden die hun
lidmaatschap niet vernieuwden.
Het lidgeld is in 2015 gewijzigd (+20 €) in vergelijking met 2014. Dit heeft te maken met het
feit dat de inschrijving en lidmaatschapsinning sinds januari 2015 via de BFP gebeurt. De
BFP had een aantal basisbedragen voor het lidgeld voorgesteld. Aangezien dit vaste bedrag
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niet in overeenstemming was met de lidgelden voor de VVSP, konden wij niet anders dan
ook ons lidgeld conform maken aan de BFP-regeling. Uitzondering hierop zijn de pas
afgestudeerde masters in de psychologie, die 5 euro extra betalen.
De VVSP website was toegankelijk via de BFP website vanaf half januari.

Overzicht nieuwe bedragen lidgeld:
Licentiaat/master in de psychologie

100 €

Zelfstandige (vanaf bijberoep)

100 €
45 €

Werkloos
Toegetreden lid
Pas afgestudeerd (tot 3 jaar)
Gepensioneerd

100 €
40 €
100 €

Partner van lid BFP/VVSP

75 €

Groep (vanaf 5)

75 €

Student in de opleiding (Toegepaste) Psychologie

gratis

VVSP in de toekomst

Hierna volgt een samenvatting van de brainstorming door de bestuursleden over de
toekomst van de VVSP. Dit agendapunt blijft actueel in 2016!

Volgende voorstellen uit deze brainstorming worden voorlopig behouden door de VVSP:
- VVSP profileert zich meer onafhankelijk van de BFP d.w.z. dat leden enkel lid kunnen
worden van VVSP en niet noodzakelijk van BFP. Hiermee stelt de vereniging zich verder
open voor iedereen die geen master is. Wie actief is in de RvB van VVSP is evenwel
steeds lid van BFP.
- Van een vereniging voor schoolpsychologie evolueren wij naar een vereniging voor
school- en educatieve psychologie, waarbij wij ook verruimen naar iedereen die in de
educatieve sector bezig is, zonder noodzakelijk in een school of CLB te werken.
We profileren ons dus sterker naar wie werkzaam is in hoger onderwijs,
volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, …
- Toch kan niet iedereen die werkzaam is in de educatieve sector lid worden van onze
vereniging. Men zal aan een aantal criteria moeten voldoen bv. met betrekking tot
diplomavereisten.
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Wat dient zeker verder bekeken te worden?
- Kunnen in de toekomst ook CLB’s of scholen als organisatie lid worden van de VVSP?
- Heffen we het verschil in onze statuten op tussen effectieve en toegetreden leden?
- Koppelen we aan deze vernieuwing één of andere vorm van ‘mediacampagne’?
- Hoe kunnen we zgn. ‘causerieën’ organiseren? Hiermee bedoelen we kortere overleg- of
infosessies voor een meer regionale doelgroep.

Erkenning van de Klinisch Psycholoog als Gezondheidsberoep: Waar biedt de
schoolpsycholoog een meerwaarde?

Deze opdracht blijft nog steeds aan de orde. Momenteel is alles nog zeer sterk gefocust op
de klinisch psychologen. Het feit dat de schoolpsychologen, die actief zijn binnen scholen en
CLB’s, bovendien onder een andere voogdijminister vallen (onderwijs) dan de
gezondheidsberoepen maakt het zo maar doortrekken van erkenning en terugbetaling zo
goed als onmogelijk volgens de BFP. We zullen dus ook andere pistes moeten bewandelen.
In eerste instantie zullen we de specifieke competenties van de schoolpsycholoog en zijn
‘exclusieve’ werkterrein moeten afbakenen om daarna opnieuw in gesprek te gaan met de
klinische sector.

Nieuws aan onze leden

Het VVSP e-magazine is in de loop van 2015 overgegaan in de nieuwsbrief van de BFP.
Enkele bijzondere nieuwsflashes via e-mail werden echter wel behouden (vnl. i.v.m.
bekendmaking interessante studiedagen).

Voorbereiding studiedag “Neuropsychologie in schoolcontext”

De datum van de studiedag werd vastgelegd op 18/03/2016 en de studiedag zal, onder
voorbehoud van wijzigingen, doorgaan in het Ghuislain Instituut in Gent. De capaciteit van
het auditorium is 200 plaatsen. Begin december volgde de eerste aankondiging van de
studiedag. Er werd een werkgroep (enkele bestuursleden) voor de organisatie van de
studiedag in het leven geroepen.
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Wat brengt 2016?
- Studiedag “Neuropsychologie in schoolcontext” op 18/03/2016.
- We blijven opkomen voor het belang van de schoolpsycholoog op die fora waar we het
verschil kunnen maken.
- BFP heeft zich geherstructureerd zowel op vlak van secretariaat als binnen zijn
bestuurlijke werking. Hoe gaat VVSP om met deze nieuwe werking? Waar liggen
kansen op samenwerking? Hoe kunnen we zorgen dat de BFP ook een meerwaarde
betekent voor VVSP?
- Wat is de toekomst van de VVSP?
o Willen we meer leden aanspreken (en behouden), dan zal dit vnl. kunnen
gerealiseerd worden met een ruimer VVSP-aanbod.
o Gaan we voor een ruimer VVSP-aanbod, dan zal de investering die de RvB doet,
ook moeten stijgen.
- Het profiel van de schoolpsycholoog: in welke mate is het beroeps- en functieprofiel nog
afgestemd op het actuele werkterrein van de schoolpsycholoog?
- Waken over kwaliteitsvolle diagnostiek betekent ook de vinger aan de pols houden .t.a.v.
wat leeft op vlak van psychodiagnostiek in Vlaanderen. Op dat vlak is er immers wel
heel wat werk aan de winkel. Denken we maar aan de ontwikkelingen binnen het Mdecreet, de protocollering van diagnostiek (PRODIA), de kwaliteitseisen aan de
multidisciplinaire teams in Integrale Jeugdhulp (waaronder ook de CLB’s vallen). Verder
is er ook de ontwikkeling van het Vlaams Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, die ook
voor de VVSP niet onbelangrijk is.
- Samenwerking met andere beroepsverenigingen (Vlaamse Wetenschappelijke
Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ), de Beroepsvereniging van de
Bachelors in de Toegepaste Psychologie vb. inzake het Decreet Leerlingenbegeleiding,
…).
- VVSP blijft actief op zoek naar nieuwe bestuursleden. Studenten zijn zeer welkom. Zij
betekenen en tekenen toch ook de toekomst van hun beroepsvereniging VVSP.
- Revisie Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding mogelijk thema voor
studiedag in 2017, alsook de nieuwe WISC-V.
- …
Leen Lietaert
Secretaris VVSP
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