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Werkingsverslag VVSP 2018
1. Algemene werking
1.1. Samenstelling Raad van Bestuur
In juni 2018 mochten we Miet Craeynest verwelkomen als nieuw bestuurslid van VVSP. Zij
is docent in de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest.
Op de RvB van 23 oktober 2018 werd Lynn Van Dooren voorgedragen als nieuw lid voor
de RvB. Zij is afgestudeerde Bachelor Toegepaste Psychologie. Volgens de statuten zal zij
een toegetreden lid zijn en kan vanuit dit statuut deelnemen aan de bestuursvergaderingen
als aspirant-bestuurslid. Op de Algemene Vergadering van 2019 zal ook zij voorgedragen
worden als volwaardig bestuurder.
Sinds januari 2018 wordt de functie van secretaris waargenomen door Maria De Beuckeleer
ter vervanging van Leen Lietaert.
Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd. Bestuursleden zijn wel gratis lid van VVSP, BFP
en Psychologencommissie..
1.2. Bestuursvergaderingen
In 2018 vonden zes vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats met volledige agenda,
meer bepaald op 09/01/2018, 03/05/2018, 04/06/2018, 22/08/2018, 23/10/2018 en op
19/12/2018 .
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
 Realisatie van de verkoop en verspreiding van de WISC-V in samenwerking met
uitgeverij Pearson.
 Voorbereiding en evaluatie van de vormingsdagen ivm het gebruik van de nieuwe
WISC-V en opvolging kwaliteitsbeoordeling WISC-V.
 Voorbereiding van eigen studiedag en de Congres voor schoolpsychologen in
Amsterdam (22-03-2019) ‘Gluren bij de buren’ ism de Nederlandse Vereniging voor
Schoolpsychologie.
 Finalisering van het profiel van de schoolpsycholoog
 Project ‘State of the art van het schoolpsychologisch werk’ i.s.m. de
Psychologencommissie
 Een nieuwe huisstijl voor VVSP
1.3. Ledenwerving en lidgeld




Op de Algemene Vergadering van 04/06/2018 noteerde de VVSP 69 leden. Zoals elk
jaar waren er ook in 2018 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 2018 ongewijzigd gebleven in vergelijking met 2017. 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
45 €
Toegetreden lid
100 €
Pas afgestudeerd (tot 3 jaar)
40 €
Gepensioneerd
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
2018.

1.4. 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, vorming over het gebruik van de WISC-V en de
vorderingen van de kwaliteitsbeoordelingen door Cotan, KcD en de commissie
psychodiagnostiek van de BFP).

2. Inhoudelijke werking
2.1. Participatie aan de Psychologencommissie










De mandaten voor de Psychologencommissie worden opgenomen door Lien
Plasschaert en Patrick D’ Oosterlinck. De vervangende commissieleden zijn Ilse
Ryckaert en Leen Lietaert.
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 onderscheidt 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 gedeeld, doorbreken van
de zwijgplicht...2) begeleiding van minderjarigen, 3) het patiëntendossier.
Voor de Psychologencommissie werd een nieuwe directie aangesteld.
Er werd een werkgroep opgericht om de werking van de psychologencommissie te
bekijken en vooral de wijze/quotum waarop de commissieleden zullen verkozen
worden. Er zouden nog slechts 12 tot maximaal 16 vertegenwoordigers zetelen. VVSP
en VOCAP (sector bedrijfspsychologie) verzetten zich tegen open verkiezingen omdat
kleinere sectoren dan wellicht geen vertegenwoordiging meer zullen hebben. Zij

wensen een gegarandeerde vertegenwoordiging van elke sector met daarbovenop een
weging ngl de grootte van de sector.
2.2. Participatie aan in de Belgische Federatie van Psychologen








De werkgroep “Quo Vadis” is tot het besluit gekomen dat de BFP haar huidige levensstijl
niet langer kan volhouden. BFP zal moeten afslanken en een meer efficiënte
beroepsvereniging worden met minder impact van VVKP. De financiële toestand noopt
ertoe het personeelsbestand af te bouwen en de gebouwen te verkopen.
Koen Ringoot (VVSP), lid van het directiecomité van de BFP, en penningmeester van
BFP werd aangeduid om de verkoop van de gebouwen af te handelen.
BFP blijft dan niet langer een vereniging van individuele leden maar een vereniging van
deelverenigingen/sectoren. Dit betekent dat een aantal taken terug overgedragen
worden aan de deelverenigingen o.a. ledenwerving (vanaf 2019).
BFP zal dan vooral optreden als vertegenwoordiger bij het beleid, nationale en
internationale organen. Ze zal interacties tussen de deelverenigingen en werkgroepen
aansturen en beperkte info bieden op haar website met een link naar de website van
elke deelvereniging.
Hierdoor zal de werking van de deelverenigingen ongetwijfeld anders moeten ingevuld
worden en wordt o.a. hun website heel belangrijk.

De VVSP stelt zich zeker open om verder mee te blijven nadenken en in overleg te gaan met
de BFP.
2.3. De WISC-V









Begin 2018 realiseerde VVSP de verkoop van de WISC-V in Vlaanderen. In
samenspraak met uitgeverij Pearson had VVSP een bevoorrecht partnerschap voor de
voorverkoop. In totaal werden 400 exemplaren van de WISC-V verkocht via VVSP.
In 2018 organiseerde VVSP tevens introductiesessies voor de gebruikers van de
nieuwe WISC-V. Er gingen telkens 2 sessies van 2 uur door per provincie, één in de
voormiddag, één in de namiddag:
o 23.01.2018 Oost-Vlaanderen;
o 25.01.2018 Limburg;
o 01.02.2018 West-Vlaanderen;
o 06.02.2018 Vlaams-Brabant;
o 08.02.2018 Antwerpen.
In totaal namen 429 gebruikers van de WISC-V deel aan deze sessies.
De sessies werden verzorgd door Mark Schittekatte (UG) en Annemie Bos (Thomas
More). Op al deze sessies deed de voorzitter, Patrick Lancksweerdt, de verwelkoming
en inleiding, naast de effectieve verdeling van de WISC-koffers.
We stelden vast dat niet alleen CLB’s en CAR’s (Centra Ambulante Revalidatie)
intekenden voor de nieuwe WISC-V, maar ook heel wat zelfstandige psychologen.
Hiermee bereiken we dus ook steeds meer een van de doelstellingen van onze
vereniging: ijveren voor het gebruik van kwaliteitsvol en gestandardiseerd
psychologisch testmateriaal.
Mark Schittekatte volgde de finalisering van de kwaliteitsbeoordeling door het
KwaliteitsCentrum voor Diagnostiek (KcD) en de COTAN op. Deze loopt bijzonder
traag. Een jaar na de aankoop is er nog steeds geen beoordeling door de Cotan en
KcD. Zowel de commissie psychodiagnostiek van de BFP als CAP, autoriteiten op vlak
van beoordeling van diagnostisch materiaal, gaven een positieve beoordeling.
Hierop besloot het bestuur van VVSP alle leden en gebruikers een brief te sturen met
daarin een positief advies (en de nodige argumentatie) voorr het onmiddellijk in gebruik
nemen van de WISC-V en vanaf 01/01/2019 de oude WISC-III volledig buiten gebruik
te stellen.




Ivm de digitale afname is nog heel wat voorbehoud; er zijn voorlopig nog onvoldoende
wetenschappelijke gegevens over de betrouwbaarheid van de resultaten.
Voor de elektronische verwerking van de WISC-V waren aanvankelijk wat problemen.
Pearson stelde immers dat elke gebruiker een eigen login op persoonlijke naam zou
aankopen. Dit zou voor de meeste groepsgebruikers (CLB’s, CAR’s) de gebruikskosten
behoorlijk opdrijven. De voorzitter van VVSP heeft hierover onderhandeld met de
uitgever en kon een gunstiger regeling bedingen voor de gebruikers.

2.4. Studiedag 2018




De brainstorming over de jaarlijkse studiedag werd even on hold gezet. Enerzijds ging
er al heel wat tijd naar de ‘Ronde van Vlaanderen’ voor de info over de WISC-V,
anderzijds was aanvankelijk de impact van onze deelname aan het ‘Congres voor
Schoolpsychologie’ in Amsterdam (22-03-2019) ism onze Nederlandse collega’s nog
niet erg duidelijk. Het najaar leek een goed moment. Na het aftoetsen van mogelijke
onderwerpen en linken naar mogelijke sprekers werd besloten een studiedag te
organiseren rond ‘Impact van persoonlijkheid, opvoedingsstijl, cultuur en
empowerment’. We botsten echter op ofwel het niet beschikbaar zijn van een geschikte
locatie ofwel het niet beschikbaar zijn van de gewenste sprekers.
Aangezien we al een “Ronde van Vlaanderen” hadden ivm de introductie van de WISCV, oordeelde het bestuur van in 2018 geen “klassieke” studiedag te organiseren. De
plannen zijn intussen volop bezig voor de studiedag in het najaar van 2019.

2.5. 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.
In januari 2018 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.

2.6. Onderzoeksproject “State of the art”


Het onderzoeksproject, “State of the art van het schoolpsychologisch werk”, ingediend
door VVSP bij de Psychologencommissie én weerhouden, kreeg de vorm van een
bevraging bij alle psychologen werkzaam in de schoolpsychologische context. VVSP
lanceerde een oproep om maximaal deel te nemen aan de bevraging De bevraging
werd zeer ruim beantwoord. In 2019 worden de verwerkte resultaten verwacht.

2.7. Nieuwe huisstijl voor VVSP




In 2017 en 2018 werd werk gemaakt van een nieuwe huisstijl voor VVSP. Er werd een
nieuw logo ontworpen en de website werd vernieuwd. Ook rond het elektronisch
bewaren en toegankelijk maken van documenten en de toegangsregels werd gezocht
naar nieuwe mogelijkheden die voor onze vereniging technisch en financieel haalbaar
zijn.
Het nieuwe logo en briefhoofd is sinds 2018 in gebruik. Indien u er nog niet mee
vertrouwd bent, dan moet u maar eens terug bovenaan deze tekst kijken.

3. Wat zijn de plannen van VVSP voor 2019?











Organiseren van de jaarlijkse studiedag.
Hertekenen van de werking, het aanbod en de ledenwerving van onze vereniging n.a.v.
het minimale aanbod dat overblijft bij de BFP.
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 VVSPlid. We zullen ook, onder impuls van Prof. Karine Verschueren, lid van de RvB van
VVSP, acties ondernemen om het profiel van de schoolpsycholoog internationale
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; dit begint reeds bij de selectie van testleiders
voor het nieuwe normeringsonderzoek van de WPPSI.
Samenwerken met andere beroepsverenigingen (VWVJ, Beroepsvereniging van de
Bachelors in de Toegepaste Psychologie, …)
Participeren aan de internationale samenwerking tussen schoolpsychologen via actief
lidmaatschap bij de ISPA (International SchoolPsychology Association) en andere
internationale schoolpsychologische verenigingen.
…

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

