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Algemene werking
Samenstelling Raad van Bestuur
In november 2017 mochten we Elisah D'Hooge verwelkomen als nieuw bestuurslid van
VVSP. Zij is

opleidingshoofd Toegepaste Psychologie aan de AP Hogeschool te

Antwerpen.
Leen Lietaert diende haar ontslag in als secretaris. De combinatie met werk en gezin
worden te zwaar. Ze wil zich wel actief blijven inzetten als lid van de RVB. Ze is ook
bereid om haar taak als secretaris te blijven opnemen tot het aantreden van een nieuwe
secretaris.
We danken haar van harte voor haar inzet als secretaris de voorbije jaren.
Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd. Bestuursleden zijn wel gratis lid van VVSP.

•

Bestuursvergaderingen
In 2017 vonden drie vergaderingen van de Raad van Bestuur met volledige agenda,
meer bepaald op 11/01/2017, 24/04/2017 en op 06/11/2017 .
Daarnaast gingen de themavergaderingen i.v.m. het profiel van de schoolpsycholoog
verder door met een beperkt aantal bestuursleden
Verder gingen verschillende overlegmomenten door met deelgroepen van het bestuur
i.f.v. de organisatie van de studiedag “Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en
context” (02/02/2017), maar ook over het profiel van de schoolpsycholoog en de wet op
de gezondheidszorgberoepen.
De

bestuursvergaderingen

werden

grotendeels

besteed

aan

de

volgende

agendapunten:
• Feedback van onze vertegenwoordigers in de Psychologencommissie,
• Feedback van onze vertegenwoordigers in de Belgische Federatie van
Psychologen
• Voorbereiding

en

evaluatie

van

de

studiedag

“Diagnostiek

in

de

leerlingenbegeleiding: Kind en context” op 08/02/2017
• Samenwerking met bestuur VWVJ: Organisatie gezamenlijke studiedag “Brain
Matters” op 17/03/2017
• Promotie en verkoop van de nieuwe WISC V
• Het profiel van de schoolpsycholoog

• Conceptnota leerlingenbegeleiding/profiel interne leerlingenbegeleiding
• Implicaties wet nieuwe gezondheidszorgberoepen
• Samenwerking met IKTIC en Thomas More voor een info/studieavond over 'Gilles
de la Tourette binnen onderwijs' : vermoedelijke planning voorjaar 2018
• Een nieuwe huisstijl voor VVSP

•

Ledenwerving en lidgeld
• Op de Algemene Vergadering van 04/06/2017 noteerde de VVSP 85 leden. In
vergelijking met 2016 is er een opmerkelijke daling (-40 leden). Zoals elk jaar waren
er ook in 2017 een aantal leden die hun lidmaatschap niet vernieuwden. We
vermoeden dat deze daling vooral te wijten is aan enerzijds de gebrekkige
doorstroming over het lidmaatschap via BFP naar VVSP en anderzijds - mede ten
gevolge van deze laattijdige doorstroming - een gebrek aan opvolging dmv
herinneringsbrieven aan leden die hun lidmaatschap niet hernieuwden.
• Het lidgeld is in 2017 ongewijzigd gebleven in vergelijking met 2016. Leden kunnen
zich enkel inschrijven via de website van de BFP naar de deelvereniging VVSP.
Toegetreden leden en studenten kunnen zich rechtstreeks bij de penningmeester
van de VVSP lid maken.
• Overzicht bedragen lidgeld:
Licentiaat/master in de psychologie

100 €

Zelfstandige (vanaf bijberoep)

100 €

Werkloos
Toegetreden lid
Pas afgestudeerd (tot 3 jaar)
Gepensioneerd

45 €
100 €
40 €
100 €

Partner van lid BFP/VVSP

75 €

Groep (vanaf 5)

75 €

Student in de opleiding (Toegepaste) Psychologie

gratis

De korting op het lidgeld door deelname aan de VVSP-studiedag bleef behouden.
• In 2013 werd beslist dat de vereniging voor haar oud-bestuursleden per 3 jaar
bestuursactiviteit 1 jaar gratis lidmaatschap op zich neemt als erkentelijkheid voor
hun belangeloze en vrijwillige inzet voor de vereniging. Deze beslissing bleef
behouden in 2017.

•

Nieuws aan onze leden

In de nieuwsbrief van de BFP wordt ruimte geboden voor VVSP-nieuws. Daarnaast
informeerden we onze leden per e-mail via bijzondere nieuwsflashes (vnl. i.v.m.
bekendmaking van studiedagen).

•
•

Inhoudelijke werking
Feedback van onze vertegenwoordigers in de Psychologencommissie

• De mandaten voor de Psychologencommissie werden vernieuwd. Lien Plasschaert
en Patrick D’ Oosterlinck nemen dit mandaat verder op. De vervangende
commissieleden zijn Ilse Ryckaert en Leen Lietaert.
• In de werkgroep deontologische code, waarin Prof. Hilde Colpin (KULeuven) de
schoolpsychologische sector vertegenwoordigt, heeft grotendeels de bestaande
deontologische code voor psychologen aangepast. Er werd geen totaal nieuwe
uitgewerkt, zoals oorspronkelijk gedacht.
• De Tuchtraden zijn volop in werking. Men onderscheid voornamelijk 3 grote
groepen van klachten:schending van het beroepsgeheim, verslagen opgesteld door
psychologen over personen die ze nooit ontmoet hebben , schending van het
ouderlijk gezag en het gedeeld beroepsgeheim.
• Oprichting van een comité aanbevelingen: de psychologencommissie stopt met het
beantwoorden van individuele vragen van psychologen, maar zal aanbevelingen
uitwerken over de meest voorkomende vragen ivm de deontologie van de
psycholoog. Tot nu werden weerhouden:1)

het beroepsgeheim, geheel of

gedeeltelijk, doorbreken van de zwijgplicht...2) begeleiding van minderjarigen, 3)
het patiëntendossier.
• Onderzoeksprojecten: de VVSP diende bij de psychologencommissie een voorstel
in

voor

een

onderzoeksproject,

namelijk

“State

of

the

art

van

het

schoolpsychologisch werk”. Dit onderzoeksproject zou een antwoord moeten
kunnen bieden op verschillende vragen die een meerwaarde betekenen voor de
psychologencommissie, alsook voor de VVSP. Dit project werd niet weerhouden.
• In 2017 verhuisde de Psychologencommissie naar haar nieuwe gebouwen. Tegelijk
werd ook een actieplan aangekondigd om de werking van de commissie in al haar
geledingen door te lichten en een actieplan voor verbetering van de werking op te
stellen. Het moet vooral duidelijk zijn welke bevoegdheden bij welke functie horen

en in welk orgaan welke beslissingen worden genomen: welke rollen door wie
worden opgenomen. Dit moet zowel de efficiëntie, de transparantie en het
welbevinden op de arbeidsvloer verhogen.

•

Feedback van onze vertegenwoordigers in de Belgische Federatie van
Psychologen
• Koen Ringoot (VVSP), lid van het directiecomité van de BFP, werd benoemd tot
penningmeester van BFP. Karine Verschueren werd lid van de RvB van de BFP.
• Tekst “Quo Vadis” Dit is een visietekst vanuit BFP over de toekomst van BFP en de
mate van integratie van haar deelverenigingen.
• De bespreking van de hervormingen vordert zeer langzaam. Er werden 5
organisatiemodellen voorgesteld. Aan de deelverenigingen werd gevraagd hun
voorkeur uit te spreken. VVSP ging, net zoals een aantal kleinere deelverenigingen
voor model 5: een gemeenschappelijke stam van activiteiten te verzorgen door de
federale BFP en verder aan te vullen met doelgroep-eigen activiteiten en
verantwoordelijkheden.
• Gezien de precaire financiële situatie werd beslist de gebouwen te verkopen. Over
de verdeling en de bestemming van de baten is nog een hele discussie aan de
gang. Vooral VVKP wou hierin zijn visie doordrukken maar er werd op de rem
gestaan door verschillende andere deelverenigingen waaronder VVSP.
De RvB van de VVSP blijft zijn bekommernissen formuleren:
•

Wat zullen de financiële voorwaarden zijn in de toekomst? Zijn de
deelverenigingen bijdragen schuldig? Elke sector zou over een eigen budget
moeten kunnen beschikken.

•

Welke verantwoordelijkheid en autonomie zou de VVSP nog hebben? Kunnen
we bijvoorbeeld verder beslissen wie onze leden zijn?

•

Wat zou er concreet veranderen in de werking van de VVSP? Vb. Organisatie
studiedag. Wat zou dit concreet betekenen voor de vergaderdruk? Zou dit
leiden tot een groter “gebruiksgemak” ?

•

We hebben nog steeds de indruk dat de BFP vooral de belangen van de VVKP
(de grootste groep) behartigt en dat de diensten van de BFP niet zozeer gericht
zijn op de kleine verenigingen.

•

De ledenwerving verloopt momenteel uitsluitend via de BFP. Voor VVSP is hier
te weinig opvolging met ledenverlies als gevolg.

De VVSP stelt zich zeker open om verder mee te blijven nadenken en in overleg te
gaan met de BFP. Tot op dit ogenblik zijn er geen verdergaande beslissingen
genomen i.v.m. een verdere integratie van VVSP binnen de BFP.

•

Studiedag “Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context”
• Deze studiedag, georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe
Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context, ging door in
Antwerpen op 08/02/2017. Gerenommeerde experten uit Nederland en Vlaanderen
(in totaal een 20-tal sprekers) bespraken de nieuwste ontwikkelingen in hun
vakgebied en de implicaties daarvan voor diagnostiek en interventies. De studiedag
werd afgesloten met een panelgesprek over de rol van diagnostiek in het realiseren
van onderwijs en zorg op maat voor elk kind.
• Het plenaire voormiddaggedeelte van de studiedag ging door in de grote een aula.
In de namiddag werden een 5-tal workshops aangeboden in verschillende lokalen.
De studiedag richtte op (school)psychologen, (ortho)pedagogen en bachelors die
werkzaam zijn in de leerlingenbegeleiding (CLB, schoolbegeleidingsdiensten) en in
het gewoon of buitengewoon/speciaal onderwijs, psychologen en pedagogen
werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, jeugdartsen, schoolmaatschappelijk
werkers, logopedisten, en zorgverantwoordelijken die, in samenwerking met
diagnostici, instaan voor een onderdeel van het diagnostisch proces of voor de
implementatie van handelingsadviezen.
• Bestuursleden Karine Verschueren, Leen Lietaert, Paul Gheskiere, Koen Ringoot
en Lien Plasschaert vormden (reeds in 2016) een werkgroepje om deze studiedag
voor te bereiden.
• De studiedag was een succes zowel in opkomst als in appreciatie door de
deelnemers. Zij konden voor het eerst de evaluatie online invullen.

• Samenwerking met bestuur VWVJ: Organisatie gezamenlijke studiedag

“Brain Matters”
• Na overleg met vertegenwoordigers van het bestuur van VWVJ in 2016 werd een
overeengekomst opgemaakt om samen te werken voor de organisatie van een
studiedag van de VWVJ in 2017. Deze studiedag had als onderwerp “Brain Matters”
en sluit eigenlijk aan op onze eigen studiedag van in 2016. Voornamelijk voorzitter
Patrick Lancksweerdt heeft de vertegenwoordiging van VVSP in de voorbereiding

op zich

genomen. VVSP werd betrokken bij het aanleveren van sprekers en

bestuursleden van de VVSP hielpen mee bij de organisatie tijdens de studiedag.
De voorzitters van de VWVJ en de VVSP verzorgden de inleiding van de studiedag.

•

Het profiel van de schoolpsycholoog
• De VVSP heeft in het kader van de vele veranderingen en vernieuwingen op vlak
van jeugdhulpverlening en onderwijs een update gemaakt van het beroepsprofiel
van de schoolpsycholoog. Er werd beslist om bij het opstellen van het profiel van
de schoolpsycholoog analoog te werken aan het ISPA School Psych Skills Model
(2016). De kernwoorden werden overgenomen, maar er werden ook eigen
accenten gelegd.
• Een eerste versie werd besproken in de werkgroep met bestuursleden Patrick
D’Oosterlinck, Ilse Ryckaert, Karine Verschueren en Leen Lietaert en voorgelegd
op de RVB. Daarna werd het profiel voorgelegd aan de leden om hun feedback
hierop te vragen (online). Vervolgens werd de voorlopig finale versie van het nieuwe
profiel voorsteld aan alle bestuursleden van de VVSP.
• Rond de jaarwisseling werd het op de website van VVSP geplaatst en is het
toegankelijk voor alle leden en voor de bezoekers aan de website.
•

Prof. Karine Verschueren zorgde voor de finale versie en zal ook het overleg met
andere groepen psychologen, zelfs internationaal op zich nemen.

• Het profiel beschrijft masters in de psychologie werkzaam in de educatieve sector.
In de toekomst zal het profiel ook besproken worden met de beroepsvereniging
toegepaste psychologie. Ook samenwerking en overleg hierover met de
nederlandse schoolpsychologen staat op de agenda.

•

Conceptnota leerlingenbegeleiding/profiel interne leerlingenbegeleiding
• De nota leerlingenbegeleiding treedt op 1 september 2018 in voege. Het betreft de
krijtlijnen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen. Op
15/03/2016 ging hierover een studiedag door in Antwerpen. Sprekers waren Karine
Verschueren, Elke Struyf en een medewerker van het kabinet onderwijs. Ook
binnen VVSP volgen wij deze ontwikkelingen verder op. Hier zijn vooral Patrick
Lancksweerdt en Patrick D’Oosterlinck bij betrokken.

•

Implicaties wet nieuwe gezondheidszorgberoepen: Erkenning van de
Klinisch

Psycholoog

als

Gezondheidsberoep:

Waar

biedt

de

schoolpsycholoog een meerwaarde
• In september was er een verrijkend overleg tussen Joke Heylen, Koen Ringoot en
Patrick Lancksweerdt over de positie van de schoolpsychologen m.b.t. de wet op
de gezondheidsberoepen.
• Er was daarnaast een stevige elektronische discussie tussen VVSP-bestuurders en
diverse verantwoordelijken vanuit de BFP. Daarbij is duidelijk geworden dat de wet
op de gezondheidsberoepen wel degelijk een impact kan hebben op de
schoolpsychologen.

Dit

zowel

voor

wie

afstudeert

als

master

in

de

schoolpsychologie als voor elke andere psycholoog die een job heeft als
schoolpsycholoog (en dus binnen het ruime terrein van leerlingenbegeleiding in
educatieve en onderwijscontext). BFP huldigt nogal sterk een standpunt dat alleen
masters in de klinische psychologie het recht zouden hebben om klinische
activiteiten uit te oefenen binnen een “klinische” context. In de discussie is duidelijk
beargumenteerd dat dit een zeer enge en niet werkbare visie is.
• Het standpunt van VVSP luidt als volgt: schoolpsychologen voeren ook tal van
klinische taken uit, die momenteel in de wet vervat zitten onder de omschrijving van
het domein van klinische psychologie.
• Ook VOCAP sluit zich aan bij onze visie, maar dan vanuit arbeid & organisatie. Voor
hen is de situatie immers voor een groot deel gelijkaardig.
• Hoe kunnen we erkenning van schoolpsychologen krijgen? Wat zijn de gevolgen
voor mensen die werken in schoolpsychologische setting? Wat zijn de gevolgen
voor masters in de schoolpsychologie?
• Een beperkte groep van het bestuur volgt dit dossier verder op (Patrick
Lancksweerdt, Koen Ringoot en Karine Verschueren). Het werk is nog niet af. Het
bestuur blijft waakzaam en zal nagaan of er desnoods juridische stappen moeten
ondernomen worden om de belangen te behartigen van de schoolpsychologen en
in uitbreiding hiervan van alle psychologen die werkzaam zijn in de educatieve en
onderwijscontext.

Nieuwe huisstijl voor VVSP

In 2017 werd werk gemaakt van een nieuwe huisstijl voor VVSP. Er werd een nieuw
logo ontworpen en de website werd vernieuwd. Ook rond het electronisch bewaren en

toegankelijk maken van de documenten en de toegangsregels werd gezocht naar nieuwe
mogelijkheden die voor onze vereniging technisch en financieel haalbaar zijn.

•

Wat zijn de plannen van VVSP voor 2018?
• Organiseren van de introductiesessies voor de gebruikers van de nieuwe WISC V.
Er zullen telkens 2 sessies van 2 uur doorgaan per provincie, één in de voormiddag,
één in de namiddag: 23.01.2018 Oost-Vlaanderen; 25.01.2018 Limbrug;
01.02.2018

West-Vlaanderen;

06.02.2018

Vlaams-Brabant;

08.02.2018

Antwerpen. De sessies zullen verzorgd worden door Mark Schittekatte (UG) en
Annemie Bos (Thomas More).
• Mark Schittekatte zal de finalisering van de kwaliteitsbeoordeling door de COTAN
(voorjaar 2018) opvolgen én de afspraken ivm electronische afname.
• We blijven opkomen voor het belang van de schoolpsycholoog op die fora waar we
het verschil kunnen maken.
• Het profiel van de schoolpsycholoog aanvullen met een ruimer profiel van het
VVSP-lid. We zullen ook, onder impuls van Prof. Karine Verschueren, lid van de
RvB van VVSP, acties ondernemen om het profiel van de schoolpsycholoog
internationele bekendheid te geven met als doel een vergelijkbaar profiel over de
grenzen

heen.

Daarnaast

zal

ook

contact

gezocht

worden

met

de

beroepsvereniging toegepaste psychologie om hen aan te sporen een gelijkaardig
beroepsprofiel op te stellen voor hun beroepsgroep.
• Opvolging wet op gezondheidsberoepen met specifieke aandacht voor de plaats
van de schoolpsychologen en psychologen actief binnen leerlingenbegeleiding.
• Waken over kwaliteitsvolle diagnostiek, opvolging huidige ontwikkelingen en
implicaties van het M-Decreet en Integrale Jeugdhulpverlening, …
• Samenwerken met andere beroepsverenigingen (VWVJ, Beroepsvereniging

van

de Bachelors in de Toegepaste Psychologie, …).
• …

VVSP blijft verder actief op zoek naar nieuwe leden. Bovendien is een verbreding
van ons bestuur meer dan wenselijk, zodat we op ruimere en meer diverse domeinen
een aanbod kunnen doen voor ondersteuning en belangenbehartiging.

Maria De Beuckeleer

Secretaris VVSP

