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Biotechnologie als wapen
tegen klimaatverandering
Verkiezingscampagne schakelt
naar hoogste versnelling

Bart De Wever:

“N-VA wil departement Onderwijs in handen nemen”
MAGAZINE VAN DE

KORT GEKN IP T

60 procent
Een op de vijf scholieren spreekt thuis
geen Nederlands. In Antwerpen is dat
de helft en in de Vlaamse Rand zelfs
meer dan 60 procent. Dat blijkt uit
berekeningen van Vlaams Parlementslid Vera Celis. Een goede kennis
van het Nederlands is nochtans essentieel voor een succesvolle schoolloopbaan. Werk aan de winkel!

Voormalig minister van Financiën
Johan Van Overtveldt
@jvanovertveldt op 11/04/2019
De OESO ziet een aanzienlijke lastenverlaging dankzij de taxshift. Volgende
legislatuur graag meer van dat: lagere
belastingen.

“

In tegenstelling tot wat velen hadden gehoopt, slaagt Wallonië er niet in de
economische kloof met Vlaanderen te dichten. Die wordt eerder groter.

Prof. ontwikkelings- en onderwijspsychologie
Wim Van den Broeck (VUB) (UAntwerpen)
@wv012 op 28/03/2019
Als de belangrijkste onderwijsnetten zich vooral laten inspireren door allerlei onderwijsmythes, flinterdunne ideologische stellingen en door nauwelijks verholen lage
verwachtingen, dan ziet de toekomst van ons onderwijs
er niet rooskleurig uit.

Senior writer Ewald Pironet in Knack op 10 april 2019

Nou moe
Wallonië is in oppervlakte groter dan Vlaanderen. Het zou dan
ook rechtvaardiger zijn om daarmee rekening te houden bij de
toewijzing van federaal geld aan de regio’s, zo redeneert
demandeur de rien Elio Di Rupo. Lees:
Franstalig België zit in geldnood. Nog in
Elio’s kiesprogramma: de vierdaagse
werkweek, gratis openbaar vervoer en
gratis naar de dokter.

Goed bezig
Dierenrechtenorganisatie Gaia beloonde Ben Weyts met een grote onder© Belga

scheiding. Hij kreeg 16/20 voor zijn
beleid van de afgelopen vijf jaar.
“Onder impuls van Ben Weyts is Vlaanderen goed op weg om de diervriendeJan Peumans werd in de bloemetjes gezet voor zijn tienjarige voorzitterschap van
het Vlaams Parlement. Hij werd getrakteerd op muziek, geschenken en lovende
woorden van politici en journalisten. In zijn typerende stijl gaf Jan tussen 2009
en 2019 het Vlaams Parlement een grotere zichtbaarheid. Bedankt, Jan.

lijkste regio in Europa te worden”,
aldus Gaia. Na de complimenten van
Pamela Anderson is dit de zoveelste
pluim op de hoed van Ben Weyts.
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Kamerlid Valerie Van Peel is erin
geslaagd een kamerbrede meerderheid rond zich te verzamelen voor
de verbetering van het asbestfonds. Een goede zaak voor de
slachtoffers, maar de vervuilers
blijven helaas nog buiten schot.
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“De vooruitgang voor Brussel zal
van de N-VA komen, of ze zal
niet komen.” Aan het woord is
Brussels lijsttrekker Cieltje Van
Achter, die samen met Karl Vanlouwe, Assita Kanko en Elias
Kartout het verkiezingsprogramma voor Brussel voorstelde.
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Nobelprijswinnares Nadia Murad
Basee ontsnapte uit de handen
van IS. Vandaag is ze het gezicht en de stem van de onderdrukte jezidi-vrouwen.

Vooruit!

© Imagedesk
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Vijf jaar geleden stond het land er niet goed voor. Wij waren belastingkampioen, het
begrotingstekort bedroeg meer dan 12 miljard euro, de private jobcreatie was stilgevallen
en door de loonkostenhandicap braken we elke maand de faillissementsrecords.
We hadden in 2014 vier duidelijke beloften: lagere belastingen, dalende overheidsuitgaven,
meer private jobs en een begrotingsevenwicht. Het werd een moeilijke tocht. Vakbonden,
de linkse oppositie en de traditionele politieke krachten deden er alles aan om het harde
werk te doen mislukken.
Maar we zetten door. En de resultaten zijn er. De belastingen en de overheidsuitgaven zijn
gedaald, terwijl werkende mensen meer nettoloon overhouden. En alleen al in Vlaanderen
zijn er meer dan 177 000 private banen bijgekomen.
Is alles perfect geweest? Nee. We hebben het gat in de begroting niet kunnen dichtrijden.
Maar we hebben het tekort wel beperkt tot 3 miljard. Zonder de belastingen te verhogen.
Ofschoon we wel weer investeerden in veiligheid en de grootste migratiecrisis sinds de
Tweede Wereldoorlog verwerkten.

Doorgaan
Maar het werk is nog niet af. We moeten doorgaan met hervormen. Voor ons is het glashelder waarover deze verkiezingen moeten gaan: over sociaal-economische hervormingen,
onderwijs, asiel en inburgering, en ons ecorealisme.
De belastingen moeten verder dalen en de lonen moeten nog stijgen, net zoals de pensioenen. We moeten de migratiestromen onder controle krijgen en blijven investeren in onze
veiligheid. We moeten de kwaliteit van ons onderwijs garanderen en de energiefactuur
betaalbaar houden terwijl we werken aan een beter klimaat.
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Nog niet ingeschreven voor de
N-VA-familiedag in Planckendael
op 25 mei? Doe dat dan nog
gauw! Iedereen van onze grote
N-VA-familie is welkom.

Nu mogen we niet opgeven. En we mogen zeker niet terugkeren naar de mislukte recepten
van het verleden. Het ergste dat ons kan gebeuren is een rood-groen front dat alle werk
weer ongedaan maakt. Dat moeten we te allen prijze zien te voorkomen. Wij gaan ervoor.
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Het wrede verhaal van de Tsjetsjeense homovervolging

© Anne Deknock

Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn nodigde meerdere slachtoffers
van de Tsjetsjeense homovervolging uit in het Vlaams Parlement. Een
resolutie om het thema onder de aandacht te houden kreeg de goedkeuring van meerderheid en oppositie achter zich in het Vlaams
Parlement.

Een zwaar getraumatiseerde man uit Tsjetsjenië bracht een pakkend verhaal
van wrede folteringen. Zeker 140 Tsjetsjenen zaten opgesloten, minstens vijf
lieten het leven en vele tientallen ontvluchtten hun land. “Het verhaal van de
Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn kreeg vorig
Tsjetsjeense homo’s kan niet vaak genoeg worden verteld”, vindt De Bruyn. jaar de Campaign Award van Çavaria, de holebien transgenderkoepel.

Humanitair visum
Een rapport over de wantoestanden in Tsjetsjenië dat Piet De Bruyn schreef voor de Raad van Europa werd vorig jaar goedgekeurd. Hij ontving voor dat rapport de Campaign Award van de holebi- en transgenderkoepel Çavaria. Samen met Theo
Francken regelde De Bruyn in 2018 bovendien een humanitair visum voor vijf Tsjetsjeense homo’s.

Koploper in de strijd
tegen ivoorhandel
België wordt koploper in de strijd tegen de illegale ivoorhandel.
De ivoorwet van Kamerleden Werner Janssen en Rita Gantois werd
unaniem goedgekeurd.

Verzekering
gewaarborgd
wonen nu ook
voor zelfstandigen

© Belga Image

Zelfstandigen die met een onvrijwillige
stopzetting te maken krijgen, hebben voortaan recht op een tegemoetkoming in de afbetaling van hun hypothecaire lening. “Dat
hiaat wilden we dringend oplossen”, zegt
Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch.

“Elk kwartier sterft een olifant. Jaarlijks sterven tot 30 000 olifanten
voor hun ivoor. Binnen 20 jaar kan de olifant verdwenen zijn. Laat ons
niet de generatie zijn die deze prachtige reus uitroeit”, zegt Werner
Janssen.
Janssen en Gantois willen voorkomen dat criminele organisaties
Belgisch ivoor en Belgische certificaten gebruiken voor hun illegale
handel. “De stroperij op olifanten ondermijnt de economie in de
betrokken Afrikaanse landen, en levert miljarden op voor criminele en
terroristische organisaties”, legt Rita Gantois uit.
Afrikaanse landen vragen Europa al jaren om zijn interne ivoormarkt
te sluiten, voorlopig met weinig succes.
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Het Vlaams Parlement keurde de wijziging van
het decreet ‘verzekering gewaarborgd wonen’
goed.
Wie een hypothecaire lening afsluit voor de
aankoop, bouw of verbouwing van een woning, kan onder bepaalde voorwaarden een
verzekering gewaarborgd wonen afsluiten.
Voor zelfstandigen was dat tot nu niet mogelijk.
“Met deze uitbreiding verlagen we de drempel
voor hardwerkende zelfstandigen en bieden
we hun de nodige steun, niet alleen wanneer
ze arbeidsongeschikt zijn, maar ook bij
een onvrijwillige stopzetting”, besluit Jelle
Engelbosch.

H A LFRO ND

De staatsgreep van Charles Michel

De Kamer verklaarde een lijst met een veertigtal artikelen vatbaar
voor herziening. Maar Charles Michel, die zijn rollen als premier en
partijvoorzitter steeds minder goed uit elkaar weet te houden, liet al
meerdere malen verstaan die lijst te zullen blokkeren vanuit de
regering. “Hoe ver kan een machteloze ontslagnemende regering
gaan? Dat is toch de democratie écht negeren?” reageert Peter De
Roover daarop.

© Anne Deknock

“Als Charles Michel de grondwetsherziening blokkeert, komt
dat in de buurt van een staatsgreep.” Kamerfractievoorzitter
Peter De Roover vraagt zich af met welke autoriteit premier
Michel vanuit zijn restregering de in de Kamer goedgekeurde
openstelling van enkele grondwetsartikelen kan blokkeren.

Fractievoorzitter Peter De Roover stelt vast dat de
ontslagnemende regering te ver gaat door een
grondwetsherziening te blokkeren.

CD&V en Open Vld stemmen
eengemaakte politiezone voor Brussel weg
“Luister niet naar mijn woorden, maar kijk naar mijn daden!” Kamerlid Koenraad Degroote vindt het onbegrijpelijk
dat CD&V en Open Vld zich onthielden bij een stemming over een eengemaakte politiezone in Brussel.
De voorvallen tijdens de voetbalwedstrijd Marokko-Ivoorkust en de oudejaarsrellen legden de falende samenwerking tussen de zes politiezones bloot. “Er is pijnlijk
aangetoond dat de Brusselse politiezones niet in staat zijn

om snel en efficiënt onverwachte gebeurtenissen onder
controle te krijgen in de hoofdstad van Europa”, oordeelt
Koenraad Degroote. Hij betreurt dat de veiligheid van de
burgers blijkbaar geen prioriteit is voor CD&V en Open Vld.

Brussel onterecht bevoordeeld bij
verdeling beroertecentra
“Wie in Vlaanderen een beroerte krijgt, is minder goed af dan in Brussel.” Vlaams Parlementslid Lorin Parys vreest
een scheeftrekking in de regionale verdeling van de beroertecentra. Vlaanderen krijgt er zeven, Wallonië vijf en
Brussel drie.
Voor de vijf Waalse centra – één per 724 106 inwoners –
kan Parys nog begrip opbrengen. Voor de drie centra in
Brussel – één per 387 014 inwoners – heeft hij veel minder
begrip.

Tweetalig op papier
© Getty Images

“Brusselse ziekenhuizen zijn vaak alleen op papier tweetalig. Bovendien is er nog geen akkoord over welke overheid welke ziekenhuizen zal erkennen”, zegt Parys. “We
riskeren een communautaire scheeftrekking.” Volgens
Parys is er zelfs sprake van een onwettelijke verdeling,
aangezien die is gedaan op basis van de gewesten en niet Wie in Vlaanderen een beroerte krijgt, is minder goed af dan in
de gemeenschappen.
Brussel.
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Inburgeringsexamen in land van herkomst
voor gezinsherenigers
Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans wil
dat migranten die naar Vlaanderen komen in het kader van gezinshereniging eerst slagen voor een basisexamen inburgering in hun
land van herkomst.
“Voor een goed functionerende samenleving is het belangrijk dat personen
die naar Vlaanderen willen komen al een zekere kennis hebben van onze
waarden en normen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de gelijkheid tussen
man en vrouw”, zegt minister Homans.

Fout signaal
Daarnaast pleit ze ervoor om geen inburgeringstrajecten op te starten voor
asielzoekers zolang hun procedure loopt. “Ik denk dat we die mensen een
fout signaal geven door hen al te laten inburgeren, terwijl ze enkele maanden later misschien worden uitgewezen”, aldus Homans.

Liesbeth Homans: “Wie naar Vlaanderen wil komen, moet al een
zekere kennis hebben van onze waarden en normen.”

Vlaanderen lokt steeds meer toeristen
(en ze blijven langer)
Vlaanderen verleidt steeds meer toeristen, en die toeristen kiezen ook voor een langer verblijf. Een pluim op de hoed van Vlaams
minister van Toerisme Ben Weyts.
“We zetten in op unieke troeven die
Vlaanderen onderscheiden van concurrerende bestemmingen”, zegt minister
Weyts over de succescijfers. Hij werkte
de afgelopen vijf jaar dan ook keihard
om Vlaanderen aantrekkelijker te
maken als toeristische bestemming.

Kunststeden

6
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De Vlaamse kunststeden gooien hoge ogen bij de toeristen.

Unieke troeven heeft Vlaanderen op
overschot. Zo gooien onze kunststeden
Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en
Mechelen hoge ogen bij de bezoekers.
“Momenteel spelen we de Vlaamse
Meesters internationaal uit: een strategie die op drie jaar tijd anderhalf miljoen buitenlandse bezoekers naar
Vlaanderen moet lokken. Dit jaar staat
in het teken van Pieter Bruegel”, besluit
minister Weyts.

STAAT VAN Z AK EN

‘Moonshot’ voor CO2-neutraal Vlaanderen
Vlaams minister van Innovatie lanceert een 'moonshot'. Dat is een ambitieuze investering om een grote technologische sprong
voorwaarts te kunnen maken.

“Koolstof is een waardevol product. Als we erin slagen om niet alleen minder CO2 uit te stoten, maar ook meer CO2 op te vangen of uit de
lucht te halen om opnieuw te gebruiken, zal dat van onschatbare waarde zijn voor ons klimaat”, zegt Philippe Muyters ambitieus. In de
moonshot ligt ook een economische opportuniteit. “De belangrijke innovaties die we daardoor in huis krijgen, kunnen we wereldwijd in
de markt zetten. Zo wordt de klimaatuitdaging voor Vlaanderen een opportuniteit.”

Opnieuw recordcijfers voor Vlaamse export
Vlaamse bedrijven voerden in 2018 voor liefst 328 miljard euro uit. Een
stijging van 3,45 procent in vergelijking met 2017. Wereldwijd is
Vlaanderen de vijftiende grootste exporteur. Het is al het negende jaar
op rij dat de Vlaamse uitvoer stijgt, en dat is een record.
“We doen het ongelofelijk goed in Vlaanderen, en ik hoop, in het belang van
de Vlaamse welvaart, dat ook mijn opvolger met dergelijke goede exportcijfers kan komen”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois trots.

Levenslijn
Opnieuw tekent Vlaanderen voor ruim 83 procent van de totale Belgische
uitvoer. Export is dan ook dé levenslijn van Vlaanderen. Een op de drie
Vlaamse jobs is gelinkt aan uitvoer. “Voor mij was export dan ook een van
de absolute prioriteiten deze regeerperiode. Ik ben tevreden met onze resultaten. We moeten daarop blijven inzetten”, aldus Geert Bourgeois.
De brexit heeft nog geen impact gehad op de Vlaamse export. Geert
Bourgeois hoopt dat dat zo blijft, want een harde brexit zou een zeer grote
bedreiging vormen.

“De export was een van mijn absolute prioriteiten
in deze regeerperiode”, zegt Geert Bourgeois.
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De lat moet omhoog in het onderwijs
Nieuw onderzoek van de KU Leuven bevestigt wat velen aanvoelen
en wat ook de N-VA al lang aanklaagt: het niveau van ons onderwijs
daalt. Voorzitter Bart De Wever laat er geen twijfel over
bestaan: “Wij willen het departement Onderwijs in handen nemen.
De ambitie moet weer omhoog.”
De daling van het niveau was al het
argument toen u in 2013 ten strijde trok
tegen de onderwijshervorming van
Pascal Smet (sp.a). De trend lijkt niet
gekeerd.
Bart De Wever: “Ik blijf er heilig van overtuigd dat wij Vlaanderen toen voor een
groot onheil hebben behoed. De politiek
opereert niet op een eiland. OESO-topman
Dirk Van Damme gaf recent nog toe dat
scholen vanaf 2004 de boodschap kregen
dat de lat gerust wat omlaag mocht om ervoor te zorgen dat iedereen erover kon.
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Jarenlang is ons onderwijs gematrakkeerd
als het meest ongelijke ter wereld. Dat
sijpelt door in de onderwijscultuur. We
plukken de zure vruchten van de experimenten en de pretpedagogie van het verleden.
Maar het publieke debat is aan het veranderen. Voordien werd dat gedomineerd
door sociologen met grafieken over afkomst en ongelijkheid, nu krijgen mensen
als de Gentse professor Wouter Duyck en
VUB-pedagoog Wim Van den Broeck veel

meer aandacht. En sommige beleidsmakers hebben voor een stuk mea culpa
geslagen. Ik denk graag dat wij vanuit de
N-VA ons deel hebben gedaan voor die
omslag in het denken.”
Wouter Duyck is op 4 mei de hoofdspreker op de V-dag over onderwijs
in Brugge. Hoe bent u bij hem uitgekomen?
“Wouter Duyck is cognitief psycholoog
aan de UGent. Naar aanleiding van de discussies over de brede eerste graad en de
early tracking van Pascal Smet, schreef hij
een bijdrage voor Itinera. Duyck kwam
toen tot de conclusie dat er geen enkel cognitief argument pro die brede eerste graad
was, en dat het zelfs negatieve effecten zou
hebben. Tot zijn grote verbazing wuifden
diegenen die het onderwijsdebat toen
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jaar allemaal exact dezelfde vakken, met
twee uur Latijn en twee uur formation
manuelle voor iedereen. Onvoldoende om
Latijn te leren en onvoldoende om een stiel
te leren, en totaal overbodig voor een hele
groep anderen. Nederlands als plichtvak
is er nog altijd niet bij trouwens. Dat wordt
daar een dode taal. De onderwijssociologen die Smet inspireerden, juichen dat
allemaal toe. Dat wordt een boeiend sociaal experiment, als ik het cynisch mag uitdrukken, maar ik vrees dat ik de uitkomst
al ken. En een gemiddelde Waalse leerling
ligt vandaag al een jaar achter op een gemiddelde Vlaamse leerling.”

monopoliseerden dat weg. Bij de sociologen en de pedagogen was de cognitieve
ontwikkeling van kinderen, en daarover
gaat onderwijs toch, blijkbaar geen prioriteit. Duyck heeft zich toen met enige gretigheid in het onderwijsdebat gesmeten en
met de gepaste academische rigueur toch
veel geesten in beweging gekregen. Op het
vlak van cognitieve ontwikkeling is ons
onderwijs helemaal niet het meest ongelijke ter wereld. Het is juist zeer egalitair,
en zeer performant.”
In Wallonië is die brede eerste graad er
ondertussen wel gekomen. De tronc
commun heet het daar.
“Inderdaad, en dat is exact het horrorscenario geworden dat we in Vlaanderen
dus hebben vermeden. Pure eenheidsworst. Alle leerlingen krijgen tot hun 15

Op de nieuwe eindtermen kwam
kritiek van Lieven Boeve, het hoofd van
het katholieke onderwijs. Ook dringen
de koepels aan op zoveel mogelijk
domeinscholen, waar aso, tso en bso
samenzitten. In Roeselare leidde dat
zelfs tot betogingen.
“In zijn ‘evangelie’ heeft Boeve inderdaad
kritiek gegeven op de nieuwe eindtermen.
Die zouden de lat waar alle leerlingen over
moeten te hoog leggen. Maar een week
later, toen bleek dat vooral het katholieke
onderwijs zijn niveau ziet dalen, klonk het
al heel anders. Het opzet van de nieuwe
eindtermen was om zo concreet en duidelijk mogelijk te maken aan de leerkrachten
in de klas wat de overheid nu juist verwacht. Vandaag zijn die eindtermen nogal
vaag. De invulling ervan gebeurt in de
leerplannen door de koepels. Dat geeft hen
veel macht. De eindtermen zijn al 20 jaar
dezelfde, maar de leerplannen veranderen
constant.
Wat in Roeselare gebeurt met het Klein
Seminarie volg ik met veel interesse. De
vrijheid van de scholen en de grote autonomie van ons onderwijs zijn nog altijd de
fundering van ons succes. Als scholen zich
als domeinschool willen organiseren,
moeten ze dat kunnen. Maar als directies
en koepels hun basis, de leerkrachten,
daar vaak niet in meekrijgen, dan zal het
niet gebeuren.”

De N-VA wil centraal gevalideerde
proeven om de leerwinst te bewaken.
De volgende clash met de koepels kondigt zich al aan?
“We hebben in Vlaanderen 130 inspecteurs die de kwaliteit van onze scholen
controleren, terwijl we aan onderwijs wel
12 miljard euro spenderen. Wat we vandaag allemaal vertellen over het niveau
van ons onderwijs, baseren we op internationale onderzoeken zoals PISA, dat
eigenlijk een benchmark is voor landen
onderling. Dat is zoals navigeren in Antwerpen met de kaart van Europa in je rugzak. De koepels hebben interdiocesane
examens, maar ze schermen die informatie af. Meten is weten. We moeten knipperlichten hebben als een school het slecht
doet, net zoals we moeten weten welke
scholen de lat hoger leggen. Onze scholen
hebben een grote autonomie, maar de
koepels zijn als de dood voor iedere vorm
van marktwerking. Dat leidt tot kwaliteitsverlies. We moeten ouders juist meer
transparantie geven om bewust hun
schoolkeuzes te maken. Geen vrijheid
zonder verantwoordelijkheid.”
De vrees is dat er een soort baccalaureaat zal komen naar Frans model: één
groot examen dat de rest van je leven
bepaalt.
“Dat is absoluut niet de bedoeling, dus dat
spook mag echt in de kast blijven. Het gaat
over meten en weten, en over transparantie om bewustere keuzes te maken. Duyck
en Van Damme hebben het onderzocht, en
anders dan de brede eerste graad hebben
centrale toetsen wel een positief effect op
de leerprestaties. Oriëntering wordt gemakkelijker omdat er bij centrale toetsen
een objectievere maatstaf is en omdat je
de leerwinst beter kan meten. Grote keuzevrijheid zit in het DNA van ons onderwijsmodel. Dat gaan we niet op de helling
zetten met etatisme naar Frans model.
Een andere vrees die je dan bij de koepels
hoort, is teaching to the test. Dat je als
school gaat mikken op de minimum9
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doelen van de eindtermen. Maar dat vind
ik de wereld op zijn kop. Vroeger was het
evident dat de lat hoger werd gelegd. Plus
est en vous heeft Vlaanderen groot
gemaakt. En dat is gelukkig nog altijd de
mantra in veel Vlaamse scholen. Dankzij
gevalideerde proeven gaan we die scholen
juist beschermen tegen de nivelleringsdrang vanuit de koepels. Dat is ook de
teneur van de mails die ik krijg uit het
veld.”
U verwijt Boeve dat het katholieke
onderwijs die plus est en vous heeft losgelaten voor pretpedagogie.
“De shift van kennis naar vaardigheden,
van bijleren naar welbevinden, het kompas op de allerindividueelste noden van
de leerling, … Nieuwlichterij zwerft altijd
rond in het onderwijs. Dat kan ook geen
kwaad, maar vroeger was het katholieke

onderwijs een bolwerk dat de klassieke,
directe instructie en leervormen bewaakte.
Dat kwam de kwaliteit van ons onderwijs
in het algemeen ten goede. Een project als
het VSO is bij ons snel weer opgeborgen,
net omdat het katholieke onderwijs zich
verzette. In Nederland hebben dergelijke
projecten veel meer schade kunnen aanrichten doordat er meer vanuit de overheid
werd gestuurd.
Ik ben geen Karel De Gucht die het katholieke onderwijs het liefst van al ziet verdwijnen. Ik ben een kind van het
katholieke onderwijs, ik heb er alles aan
te danken. Maar ik zie veel waarmee ik
het niet eens ben. Een vak als Nederlands
is in de leerplannen stelselmatig uitgehold,
en Boeve wil daar nog een uur afpitsen.
Van vijf naar vier uur Nederlands in de
eerste graad. Nochtans waren we ooit bij

de besten ter wereld voor begrijpend
lezen.”
Dan zegt men al snel: De Wever is nostalgisch naar het Vlaanderen met zijn
blanke colleges. Vandaag is de schoolbevolking diverser. Meer en meer jongeren spreken thuis geen Nederlands.
“Het zal wel zijn dat dit een rol heeft gespeeld in het loslaten van de klassieke
instructie. Ik kan mij perfect voorstellen
dat het model veel sterker is in een homogene klas waar iedereen thuis Nederlands
spreekt. Ik kan het zelfs begrijpen dat men
zich zorgen maakt over een generatie die
zonder diploma de arbeidsmarkt op moet.
Maar de reactie is de verkeerde geweest:
we hadden juist meer moeten overtuigen
van het belang van het Nederlands.
Wouter Duyck geeft vaak het voorbeeld

Koen Daniëls: “We willen uit elke leerling het beste halen”
De kern van onderwijs is leren. Nieuwe en extra kennis verwerven, je vaardigheden versterken en uiteraard ook gepaste
attitudes aanleren om deel te nemen aan onze samenleving.
“De minimale inhoud die we willen meegeven aan onze leerlingen moet dus juist zitten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialist Koen Daniëls.
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, heeft de N-VA
steeds gepleit voor duidelijke en transparante eindtermen waarbij
kennis – naast vaardigheden en attitudes – opnieuw de plaats inneemt die nodig is. Koen Daniëls is dan ook tevreden met de
ambitieuze en in aantal gereduceerde eindtermen voor de eerste Koen Daniëls: “Met de nieuwe eindtermen geven we het lesgeven terug aan wie het toekomt: aan de leerkracht, in de klas.”
graad die eind 2018 werden goedgekeurd.

Minimum, geen maximum
“Met de nieuwe eindtermen geven we het lesgeven terug aan wie het toekomt: aan de leerkracht, in de klas. De eindtermen zijn
immers minimumdoelstellingen die telkens expliciet het kennisonderdeel bevatten”, legt Daniëls uit. “De leerkracht krijgt op die
manier zijn vrijheid terug en mag opnieuw een stevige (kennis)basis leggen om op verder te bouwen. Maar uiteraard is een minimum
geen maximum. Leraars mogen zeker ambitieuzer zijn, en hun leerlingen uitdagen en motiveren om er het beste uit te halen.”

Vrijheid voor de leraar
Dankzij die expliciete eindtermen is het voor leerkrachten bovendien duidelijker wat de overheid minimaal vraagt, en wat anderen
– zoals de onderwijskoepels – toevoegen. “Leerkrachten klagen terecht dat er allerlei pedagogische adviezen komen van wat wel en
niet mag, en over de papieren die ze daarvoor allemaal moeten invullen. Wel, het is nu duidelijk: enkel de eindtermen zijn de toetssteen voor de overheid. Al de rest is ruimte voor de ambitieuze vrijheid van de leraar”, besluit Daniëls.
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van het niveau van wisOndertussen lijkt leerkunde van een Vlaamse
kracht ook wel een knelallochtone leerling in het
puntberoep te gaan wortechnisch secundair onderden. Het verloop is heel
wijs wiens thuistaal Nederhoog in de eerste paar jaar.
lands is: die zit op het
“Veertig procent stopt in de
niveau van de gemiddelde
eerste vijf jaar. Dat is een
Zweedse leerling. Dat is
drama. Er is wat onvrede
enorm straf als je dat in pergeweest over de pensioenspectief zet. Het niveau in
hervorming, maar vandaag
het tso is wel degelijk veel
moeten we zelfs gepensiohoger dan termen als
neerde leerkrachten terugAls
er
nog
één
onderwijshervorming
komt,
dan
moet
die
over
de
leer
‘watervalsysteem’ doen verroepen om de tekorten op te
krachten gaan.
moeden. Dat bewijst dat
vangen. We investeren nochvan N-VA’ers die voor de eerste keer in hun
ons onderwijs geen ongelijkheid in stand
tans wel, maar we moeten nog meer dan
leven hebben gestaakt. Het ging voor hen
houdt, maar juist een emancipatievandaag ervoor zorgen dat die investerintotaal niet over meer loon of over syndicale
machine is en blijft. Maar we moeten
gen in de klas terechtkomen. Vandaag
verzuchtingen, maar over weer echt kunNederlands opnieuw belangrijker durven
werken er ongeveer 180 000 mensen in
nen lesgeven. Veel getuigenissen komen
maken. Zeker tot het middelbaar is begrijons leerplichtonderwijs, genoeg om klaserop neer dat de planlast en de zorgnoden,
pend lezen dé basis van alle kennisversen te maken met 8,4 leerlingen voor
onder meer door het M-decreet, het echte
werving. En dat stopt niet aan de
iedere leraar. Maar minstens 24 000 van
lesgeven wegduwen. Veel leerkrachten krijschoolpoorten. We hebben taalbadjaren
die mensen staan niet voor de klas. Het
gen het gevoel dat hun autonomie om les
mogelijk gemaakt, maar de koepels willen
mag niet de bedoeling zijn dat zij planlast
te geven verdwijnt, en dat ze alleen nog
daar niet in meegaan. Dat blijft enorm
genereren voor de leerkrachten die wel
bezig zijn met papieren invullen.
jammer.”
voor de klas staan. De vrijheid van onderwijs moet in de eerste plaats weer vrijheid
We moeten het M-decreet bijsturen onder
worden voor de leerkrachten en scholen.
Van termen als ‘het watervalsysteem’
het motto ‘gewoon onderwijs als het kan,
Het moet over die leerkrachten in de klas
was u nooit een fan. Wat moet er
buitengewoon onderwijs als het nodig is’.
gaan. Hoe voelen zij zich? Welke ambitie
gebeuren om het technisch en het
Het decreet was een omzetting van een
hebben zij? Als er nog één onderwijsberoepsonderwijs te versterken?
VN-verdrag en ik denk dat we daar vanhervorming komt, dan moet die daarover
“De arbeidsmarkt schreeuwt om technidaag kritischer mee zouden omspringen.”
gaan.”
sche profielen. Men komt je echt op twee
knieën smeken. Ik vind niet dat ons
onderwijs jongeren moet opleiden voor de
Op zaterdag 4 mei organiseert de N-VA in Brugge haar vierde en laatste V-dag.
arbeidsmarkt, want we weten niet hoe die
Deze keer staat de toekomst van ons onderwijs centraal.
er morgen zal uitzien. Maar technische
vaardigheden en stielkennis neemt men je
Professor Wouter Duyck (UGent) komt als
nooit meer af. Ook in het basisonderwijs
gastspreker toelichten waar we met ons
moeten we een aantrekkelijk lesaanbod
onderwijs naartoe moeten en wat de pijnwetenschap en techniek verzekeren. We
punten zijn. In een aantal sofagesprekken
moeten investeren in moderne infrastrucdiepen experten enkele heikele punten
tuur in de technische en beroepsrichtingen
verder uit.
en duaal leren verder uitbouwen. Maar we
moeten ook een voldoende goede algeMeer informatie vindt u op
mene vorming garanderen. Dat proberen
www.n-va.be/v-dagen.
we met de nieuwe eindtermen.”
Na afloop van de V-dag vindt u daar evenDe onderwijsstaking in maart kreeg
veel begrip, zelfs bij de N-VA.
“Inderdaad, ik heb een paar mails gekregen

eens een samenvattende folder, een videoreportage en een korte animatiefilm over
de onderwijsplannen van de N-VA.
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Biotechnologie als
wapen tegen de
klimaatverandering
Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele

Net zoals kernenergie kan de biotechnologie een grote bijdrage
leveren aan de aanpak van het klimaatvraagstuk. Matthias
Diependaele, fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, pleit voor
geactualiseerde regels die rekening houden met de nieuwste
technieken. Maar helaas: Europese regelgeving ligt dwars.

hanteren we een proces- en productgerichte benadering. Daardoor verliezen we mogelijkheden om tot
een meer ecologische landbouw te
komen”, aldus Diependaele.

Klimaatopwarming tegengaan
De mogelijkheden van de biotechnologie zijn immens en richten zich
voornamelijk op drie domeinen:
geneeskunde, landbouw en industrie.
Matthias Diependaele wil de regels
aanpassen aan de nieuwste technieken. “Een duurzamere landbouw op
basis van biotechnologische innovaties kan een bijdrage leveren aan de
klimaatproblematiek”, zegt hij. “Maar
je moet natuurlijk dogma’s loslaten
om met een open geest het probleem
aan te pakken en innovatie alle kansen te geven. Ook als het over genetisch gemodificeerde organismen
(ggo’s) gaat. Dat is ecorealisme.”

Eeuwenoude techniek
De klassieke biotechnologie kent een
lange voorgeschiedenis. Boeren kruisen al eeuwen het ene met het andere
gewas. Door selectief de beste planten
uit te kiezen worden tienduizenden
genen uitgewisseld en aangepast. Zo
wijzigt het genetische materiaal en
12

krijgen we een mooiere vrucht of
betere oogst. Moderne biotechnologie
doet dat veel sneller door rechtstreeks
in te grijpen in het DNA. Biotechnologie is niet nieuw, maar de laatste
jaren kan men veel doelgerichter veredelen.

“

Via plantenveredeling
kunnen we de impact
van de gewassenteelt
op het milieu verkleinen.

De Europese regelgeving kijkt echter
niet naar het eindresultaat, maar naar
de gebruikte techniek. Europa definieert ggo’s als ‘organismen waarvan
het genetische materiaal fragmenten
heeft overgenomen of verloren in nietnatuurlijke omstandigheden’. Gewassen die zo zijn behandeld, moeten
aan strenge normen voldoen voordat
ze op de markt mogen. “Op andere
continenten beoordeelt men de veiligheid van nieuwe plantenrassen door
het eindproduct te testen. In Europa

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie stelt niet voor niks dat we de klimaatopwarming kunnen tegengaan
door via plantenveredeling de impact
van de gewassenteelt op het milieu te
verkleinen. Denk aan gewassen zoals
maïs en aardappelen die beter tegen
droogte en ziektes kunnen, waardoor
veel verloren oogsten kunnen worden
vermeden. Denk ook aan planten die
ongevoelig zijn voor bepaalde schadelijke insecten, waardoor minder
pesticides nodig zijn. Of gewassen die
dankzij genetically engineered carbon
capture CO2 voor zeer lange periodes
kunnen opslaan in hun wortels.
“Als je weet dat onze Vlaamse biotechbedrijven wereldwijd aan de top
staan, dan begrijp je dat we alle redenen hebben om vanuit Vlaanderen
druk te zetten om die Europese regelgeving dringend bij te sturen”, besluit
Diependaele.
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Overwinning voor
asbestslachtoffers
Kamerlid Valerie Van Peel

Kamerlid Valerie Van Peel is erin geslaagd een kamerbrede
meerderheid rond zich te verzamelen voor de verbetering van
het asbestfonds. “Een goede zaak voor de slachtoffers”, stelt
Van Peel. “Maar de vervuilers blijven buiten schot.”
Dankzij het wetsvoorstel van Valerie
Van Peel zullen asbestslachtoffers die
lijden aan longvlieskanker kunnen
genieten van een aanvullende toelage
van 10 000 euro. Ook longkanker en
strottenhoofdkanker ten gevolge van
asbest komen nu in aanmerking voor
een vergoeding uit het asbestfonds.
De slachtoffers krijgen voortaan een
vergoeding vanaf de diagnose en ook
de begrafeniskosten worden gedekt.
Bovendien wordt de verjaringstermijn
aangepast, zodat slachtoffers de kans
krijgen om naar de rechtbank te stappen indien ze geen gebruik maken
van het asbestfonds.

enkele maanden te leven. Zij kiezen
uiteraard voor de vergoeding om hun
medische kosten te dekken.

Vijf jaar na diagnose
Dat er weinig tot geen rechtszaken
waren in dit land, ligt overigens niet
alleen aan de verplichte keuze tussen
asbestfonds dan wel juridische stappen. Want als de asbestslachtoffers al
zo moedig waren om af te zien van de
vergoeding en de asbestindustrie voor

“

Helaas blijven de
asbestbedrijven nog
maar eens buiten schot.

Immorele keuze
Van Peel werpt zich al jaren op als de
verdediger van de asbestslachtoffers.
Zo strijdt ze al lang tegen de regeling
dat slachtoffers enkel recht hebben op
een vergoeding uit het asbestfonds
wanneer ze afzien van een rechtszaak. Een keuze die er geen is, want
de slachtoffers die een asbestziekte
krijgen, hebben veelal nog maar

de rechtbank te dagen, dan moesten
ze zich haasten. De verjaringstermijn
voor zulke vorderingen bedroeg tot
nu toe immers twintig jaar. “Als je
weet dat een asbestziekte vaak pas
opduikt dertig of veertig jaar na blootstelling, was dat een regelrechte
schande”, stelt Van Peel. “We veranderen dat nu naar een verjaringster-

mijn van vijf jaar nadat de asbestziekte is vastgesteld.”
Voorts zorgt de nieuwe wet ervoor dat
ook andere ziekten veroorzaakt door
asbest recht geven op een vergoeding
uit het asbestfonds. Blootstelling aan
asbest kan immers ook longkanker en
strottenhoofdkanker veroorzaken.
Toch kregen asbestslachtoffers met
die ziekten tot vandaag geen vergoeding.

Dubbel gevoel
Zowel Kom op tegen Kanker als de
slachtoffervereniging Abeva pleiten al
jaren voor de verbetering van het asbestfonds. De nieuwe wet komt tegemoet aan al hun vragen, behalve dan
die voor de afschaffing van de immuniteit.
Van Peel heeft er een dubbel gevoel
bij. “Enerzijds is het gelukt om eindelijk een serieuze stap vooruit te zetten
voor de slachtoffers. Anderzijds blijven de asbestbedrijven nog maar eens
buiten schot. Gelukkig zijn het binnenkort verkiezingen. Als de kiezer mij
een nieuw mandaat geeft, dan zet ik
het dossier na 26 mei meteen terug op
de agenda. Ik laat dit niet los.”
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De vooruitgang voor Brussel zal van
de N-VA komen, of ze zal niet komen
Brussels lijsttrekker Cieltje Van Achter stelde samen met kopstukken
Karl Vanlouwe, Assita Kanko en Elias Kartout het N-VA-verkiezingsprogramma voor Brussel voor. “Vooruitgang in Brussel betekent een
trendbreuk met het verleden. Een einde aan de versnippering, een
kordate aanpak en een leefbare hoofdstad.”
De Brusselse N-VA heeft een tienpuntenprogramma klaar voor onze hoofdstad. Het belangrijkste van die tien
punten is de fusering van de 19 Brusselse gemeenten tot één stadsgewest
dat één beleid voert voor alle Brusse-

voor het Vlaams Parlement, prees de
Vlaamse aanpak in Brussel. Hij verwees naar het Nederlandstalige
onderwijs: “Het Nederlandstalige onderwijs is een echt kwaliteitslabel geworden. Dat erkent elke Brusselaar. Maar

Johan Van den Driessche, Assita Kanko, Cieltje Van Achter, Karl Vanlouwe en Elias
Kartout stelden hun tienpuntenplan voor Brussel voor.
laars. “De N-VA is ervan overtuigd dat
de Brusselaar naar vooruitgang snakt.
Dat heel wat Brusselaars een trendbreuk willen, de stad in beweging
willen krijgen, dat problemen moeten
worden benoemd en kordate antwoorden vereist zijn. Dat is voor ons
de inzet van deze verkiezingen”,
meent Van Achter.

De Vlaamse aanpak werkt
Karl Vanlouwe, Brussels lijsttrekker
16

ook op het vlak van cultuur, welzijn
en integratie van nieuwkomers
mogen de Vlaamse inspanningen gezien worden. De Vlaamse aanpak
werkt. Laat ons die goede Vlaamse
recepten nu ook in onze hoofdstad
gebruiken.”

Efficiënter en veiliger
Lijsttrekker voor de Kamer Elias
Kartout benadrukte het belang van
een goed en efficiënt veiligheidsbeleid

voor Brussel: “De zes politiezones in
Brussel tellen 5 200 politiemensen die
zich dag en nacht voor onze veiligheid
inzetten. Maar de complexe organisatie van de zes politiezones staat een
snel en krachtdadig optreden bij onverwachte gebeurtenissen in de weg.
De fusie van de politiezones zou de
politie zoveel efficiënter maken, met
behoud van een sterke lokale wijkwerking.”

Brusselse troeven
om te schitteren
Ook op onze Europese lijst krijgt een
Brusselaar een prominente plaats.
Assita Kanko, tweede op de Europese
lijst, brak een lans voor de meerwaarde die Europa biedt voor de
Brusselaars. “Brussel is als een eerste
date. Spannend en sexy. Maar al snel:
ingewikkeld, vergeet die tweede date
maar. Zo gaat het ook bij bedrijven
die Londen omwille van de brexit verlaten. Heel weinig ondernemingen
kiezen voor Brussel. Dat is jammer,
want Brussel heeft veel troeven en
zou kunnen schitteren in de wereld.
We pakken het Brusselse wanbeleid
aan en voeren een actief beleid om
nieuwe instellingen, buitenlandse
ondernemingen en talenten aan te
trekken.”

Kwestie van willen en durven
De N-VA wil voor Brussel een trendbreuk met het verleden en kiest
daarom voor verandering om te kunnen vooruitgaan. “Vooruitgang in
Brussel is mogelijk. Dat is geen kwestie van kunnen, maar van willen
en durven”, besluit lijsttrekker Cieltje
Van Achter.

VERR EKI JKER

Jezidi-vrouwen vechten terug
In 2014 ontvoerden aanhangers van de Islamitisch Staat (IS)
duizenden jezidi-vrouwen uit Sinjar, een regio in het noorden van
Irak. De vrouwen werden uitgebuit, verkracht en ingezet als seksslavinnen. Nu het laatste bolwerk van IS is ingestort, nemen ze hun
leven weer op.
Vijf jaar geleden nam IS de NoordIraakse stad Sinjar in. Daar wonen
voornamelijk jezidi, een religieuze
minderheid die islamitische met christelijke invloeden vermengt. IS beschouwt hen als duivelaanbidders.
Mannen en oudere vrouwen werden
geëxecuteerd en in massagraven gedumpt. De andere vrouwen en (jonge)
meisjes werden opgepakt, gedwongen
bekeerd en mishandeld. Marteling en
verkrachting waren hun lot. Voor
enkele honderden euro’s werden de
vrouwen op slavenmarkten als seksslaaf doorverkocht aan IS-strijders.

Sommigen konden ontsnappen uit de
klauwen van IS.

Bijzonder kwetsbare
vluchtelingen
Toenmalig staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Theo Francken was niet blind
voor de systematische en wijdverspreide
mensenrechtenschendingen door IS. Hij
nam zijn verantwoordelijkheid op door te
voorzien in bescherming en opvang van
vluchtelingen en etnisch religieuze minderheden uit die regio via hervestiging. In
2015 kwamen er op die manier 276 vluchtelingen naar België. Dat aantal steeg in

2018 tot 802 bijzonder kwetsbare
vluchtelingen die onze bescherming
hard nodig hadden.

Kwaliteitsvolle opvang
De strijd is nog lang niet gestreden
voor de duizenden jezidi die in opvangkampen leven in het noorden
van Irak. Terug naar Sinjar kunnen ze
niet en de psychologische belasting is
enorm. De N-VA strijdt in haar asielpolitiek voor een beleid dat zacht is
voor de kwetsbaren. Voor deze vrouwen moeten we werken aan kwaliteitsvolle opvang in de regio, met
aandacht voor hun psychologische
kwetsbaarheid. Voor wie opvang in
de regio geen optie is, wil de N-VA een
betrouwbare partner zijn in vrijwillige
hervestiging.

De strijd van Nadia Murad tegen IS
Nadia Murad Basee overleefde de ontvoering door
IS en werd het gezicht en de stem van de onderdrukte jezidi-vrouwen. In het boek dat ze schreef
over haar vlucht uit de handen van IS schetst ze
een ontluisterend beeld van haar gevangenschap.
Nadia Murad werd in 2014 op haar 21ste ontvoerd en misbruikt door IS. Na haar ontsnapping ontpopte ze zich tot
mensenrechtenactiviste. Ze staat symbool voor alle onderdrukte volkeren en oorlogsslachtoffers ter wereld.

Nobelprijs
Sinds 2016 is ze VN-ambassadeur voor Waardigheid van Slachtoffers van Mensenhandel. Een rol die ze met verve opneemt,
want in 2018 ontving ze samen met de Congolese arts Dennis Mukwege de Nobelprijs voor de Vrede.
Ze worden gelauwerd voor hun strijd tegen het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen.

Heropbouw
Eind maart ontving Vlaams minister-president Geert Bourgeois de Nobelprijswinnares in het Vlaams
Parlement. Hij kondigde daarbij ook aan 250 000 euro vrij te maken voor de heropbouw van de
jezidi-regio in Irak en voor de strijd tegen seksueel misbruik.
Nadia Murad, Ik zal de laatste zijn. Mijn strijd tegen de Islamitische Staat, Ambo/Anthos Uitgeverij,
20,99 euro
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Jongeren grijpen steeds vaker
naar antidepressiva
Onze jongeren staan onder grote druk. Naast de druk om ‘erbij te horen’ en goed te presteren op
school kan ook de thuissituatie hun parten spelen. Dat veel jongeren daardoor niet goed in hun vel
zitten, is onrustwekkend. Want jongeren zijn onze toekomst en verdienen de beste zorg.
Ook dit jaar zien we opnieuw een stijging
van zes procent bij de jongeren onder de
16 jaar die antidepressiva nemen. In de
leeftijdscategorie van 16 tot 20 jaar is de
stijging vijf procent. Volgens experts heeft
een op de vijf jongeren tegen zijn of haar
twintigste levensjaar al een depressie
gehad. Dat zijn alarmerende cijfers.

Antidepressiva
Dat die jongeren hulp moeten krijgen,
staat als een paal boven water. Veel problemen zijn op te lossen met therapie.
Maar als de therapie niet genoeg resultaten oplevert of de hulp te traag verloopt,

schrijft de huisdokter vaak antidepressiva
voor. Die medicatie geeft de jongere het
gevoel dat hij op een wolk valt, maar het
blijkt moeilijk om nadien van die antidepressiva af te geraken.

EBP-model (Evidence Based Practice)
voor om orde op zaken te stellen in de
gezondheidszorg en die zaken waarvan
het wetenschappelijke nut is bewezen,
open te stellen voor terugbetaling.

Therapie terugbetalen

We zijn het onze jongeren verplicht om
goed voor hen te zorgen en een opvangnet te voorzien wanneer ze in een moeilijke periode terechtkomen. Zij zijn onze
toekomst en verdienen de beste zorg.

Experts klagen aan dat er te snel naar
antidepressiva wordt gegrepen en stellen
voor om de therapeut en psycholoog
terug te betalen. Momenteel kan dat vaak
enkel voor volwassenen. Maar onze jongeren zijn dikwijls net het kwetsbaarst en
problemen kunnen het best snel worden
aangepakt. Daarom stellen we via het

Jong N-VA vraagt dan ook dat de volgende regering daarrvan een prioriteit
maakt.

Wist u dat er 66 jongeren op een N-VA-lijst staan?
Stuk voor stuk getalenteerde jongeren die uw stem verdienen!
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Johan Strobbe: “De tafels van buiten
dreunen is echt geen kindermishandeling”
Met een alarmkreet over de staat van het Vlaamse onderwijs
haalde Johan Strobbe, leraar geschiedenis aan het Klein
Seminarie in Roeselare, begin dit jaar de media. Wij vroegen
hem wat hem op het hart lag.
Er heerst onvrede in heel wat lerarenkamers, schreef u in Knack.
Wat is de reden voor die onvrede?
“De onvrede is het resultaat van een
proces van jaren aanmodderen en
heeft veel oorzaken. Ik som op in willekeurige volgorde: de bemoeienissen
van de koepels en de overheid, de
torenhoge administratie, het gebrek
aan inspraak in het beleid, de daling
van het onderwijsniveau, de vermarkting van het onderwijs, de daling
van het niveau van de nieuwe leraars,
het nuttigheidsdenken dat een aantal
waardevolle vakken bedreigt, het
gevaar van de brede eerste graad, de
juridisering, de invoering van grote
bestuurlijke eenheden, het kapotmaken van de eigenheid van de scholen, … Ik kan zo nog wel even doorgaan.”
U haalt het zelf al aan, en ook uit
recent onderzoekt blijkt dat de
kwaliteit van het Vlaamse onderwijs daalt. Hoe krikken we dat
weer op?
“Vooreerst moet men in het lager
onderwijs terug naar de basis: nadruk op taal en rekenen en de lat niet
te laag leggen. De tafels van vermenigvuldiging van buiten laten opdreunen
is echt geen kindermishandeling en
daarvan pluk je heel je leven de
vruchten. Mooi en foutloos leren
schrijven is ook in een digitale wereld
uiterst zinvol en noodzakelijk voor

een goede motoriek. Ten tweede moet
men werk maken van kwaliteitsvolle
leraars. Het aanzien van een leraar
hangt voor een groot stuk af van zijn
kennis en kunde. De inspectie keek
met argusogen in mijn cursus om te
controleren of het juiste referentiekader erin stond vermeld, maar heeft
mij na dertig jaar lesgeven nog nooit
gevraagd welke boeken ik lees rond
mijn vakgebied.”
U ziet weinig heil in de ‘modernisering’ die van bovenaf wordt opgelegd. Wat is er zo nefast aan?
“Ik verkies de term ‘hervorming’ boven
‘modernisering’. Die laatste term is alleen gekozen omdat modernisering een
positieve connotatie bezit. Het onderwijsdecreet opent echter de poort
naar een brede eerste graad en
naar domeinscholen. Of het decreet de lat inhoudelijk hoger legt,
moet men vak per vak bekijken. Ik
heb alvast niet de indruk dat de
leerplannen van de koepels die
richting uitgaan, integendeel. Vaardigheden primeren er boven kennis. Bovendien maken scholengroepen en koepels schaamteloos
van de gelegenheid misbruik om
onder het mom van ‘het wordt opgelegd door het onderwijsdecreet’
allerlei vernieuwingen op te dringen, die bijna nooit pedagogisch
van aard zijn maar vooral met
macht en centen te maken hebben.

Het lijkt een dooddoener, maar we
hebben vooral nood aan rust in het
onderwijs. Ook zonder opgelegde
hervormingen passen leraars en scholen zich wel aan de nieuwe wereld
aan. Laat de scholen hun identiteit
behouden. Ouders kiezen voor een
herkenbaar project, niet voor eenheidsworst.”
Vlaanderen kampt met een dreigend lerarentekort. Hoe keren we
dat?
“Men moet het beroep van leraar
weer aantrekkelijk maken. Dat kan alleen als men de leraar voldoende vertrouwen en vrijheid geeft en ervoor
zorgt dat de kwaliteit van de nieuwe
leraars top is. Mocht men eens luisteren naar de echte onderwijsspecialisten, dat zijn de leraars zelf, en hun
bijvoorbeeld een beslissende stem
geven in de Raden van Bestuur, dan
komen we al een heel eind verder.”

In de rubriek Buitenwacht laten wij elke maand een extern expert aan het woord.
Hij of zij verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

B U IT ENWAC HT

Johan Strobbe: “Het lijkt een dooddoener,
maar we hebben vooral nood aan rust in het onderwijs.”
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N-VA neemt deel aan de Pride op 18 mei
De N-VA denkt niet in hokjes. Beleid moet goed zijn
voor alle mensen. Maar soms is extra aandacht voor
een doelgroep wel degelijk nodig. Al was het maar
omdat niet iedereen even stevig in het leven staat of
omdat niet iedereen overal gelijke kansen krijgt.

Stap mee op met de N-VA-delegatie
Holebi’s, transgenders en intersekse personen
(LGBTI) verdienen vandaag nog altijd die bijzondere
aandacht. Daarom stapt de N-VA op zaterdag 18 mei
zoals elk jaar mee in de Brusselse Pride. Er zal een
delegatie van N-VA-parlementsleden aanwezig zijn.
Ook u kunt bij ons aansluiten om onze boodschap
kracht bij te zetten.
Praktisch
De Pride start om 14.30 uur op de Kunstberg in Brussel. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, verzamelen we vanaf 13.30
uur iets buiten het feestgedruis op het plein voor het Centraal Station. Om 14 uur vertrekken we in groep naar de Kunstberg. Meer
informatie via holebi@n-va.be.

Kom luisteren naar Assita Kanko
en de toppers uit uw provincie
In de aanloop naar de verkiezingsdag
op 26 mei doet Assita Kanko (2de plaats
Europa) alle Vlaamse provincies en
Brussel aan. En zij komt niet alleen: ook
de topkandidaten van uw provincie
komen langs en geven een heldere toelichting bij het verkiezingsprogramma.

Assita Kan
ko
verkoopt e
n
signeert er
haar boek
Omdat je e
en meisje
bent. Verh
aal van
een besne
den
leven.

• West-Vlaanderen (Bierkasteel, Izegem)
op donderdag 2 mei om 20 uur, met
Maaike De Vreese (2de plaats Vlaams
Parlement) en Yngvild Ingels (2de plaats
Kamer)
• Brussel (NH Bloom) op woensdag 8 mei
om 20 uur, met lijsttrekkers Cieltje Van
Achter, Karl Vanlouwe en Elias Kartout
• Oost-Vlaanderen (NH Gent) op donderdag 9 mei om 20 uur, met lijsttrekkers Anneleen Van Bossuyt en Matthias
Diependaele
• Antwerpen (Ter Elst, Edegem) op maandag 13 mei om 20 uur, met kandidaat-minister-president Bart De Wever en
kandidaat-premier Jan Jambon
• Limburg (Cultuurcentrum Hasselt) op dinsdag 14 mei om 20 uur, met lijsttrekkers Zuhal Demir en Steven Vandeput
• Vlaams-Brabant (Het Bolwerk, Vilvoorde) op woensdag 15 mei om 20 uur, met lijsttrekkers Theo Francken en Ben Weyts
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‘Dag van de communicatie’ voor lokale afdelingen
In het voorjaar verkozen alle lokale afdelingen een nieuw
bestuur. Om de nieuwe én ervaren bestuursleden een duwtje
in de rug te geven om professioneel te communiceren met de
inwoners van hun gemeente, organiseert het partijsecretariaat in juni twee keer een Dag van de Communicatie.

© David Van Hecke

Tijdens de Dagen van de Communicatie kunt u als afdelingsvoorzitter, -secretaris of communicatieverantwoordelijke vormingssessies volgen vol praktische tips voor een sterke lokale
communicatie. Hoe maak ik een aantrekkelijk huis-aan-huisblad?
Hoe bouw ik goede relaties op met de lokale pers? Hoe bezorg ik Noteer alvast 15 juni (Brussel) of 23 juni (Gent) in uw
de afdeling meer volgers op sociale media? Deze en andere agenda.
communicatie-aspecten doen we voor u uit de doeken op zaterdag
15 juni in Brussel en op zondag 23 juni in Gent.

© David Van Hecke

Alle afdelingen ontvangen binnenkort het volledige programma
en de link om in te schrijven.
Vormingsdagen voor mandatarissen
De Dagen van de Mandataris die plaatsvonden in maart waren
alvast een succes! In Mechelen, Gent en Genk werden enkele
honderden lokale N-VA-mandatarissen een hele dag lang bijgeschoold in heel wat aspecten van de gemeentepolitiek.

Bart De Wever over identiteit
In een nieuw essay neemt partijvoorzitter Bart
De Wever de handschoen op om het begrip
‘identiteit’ te verdedigen.
Identiteit is voor de N-VA-voorzitter een dynamisch
gegeven dat gemeenschappen in staat stelt om zichzelf
heruit te vinden en nieuwkomers op te nemen. Maar
cultuurrelativisme en ongecontroleerde massamigratie
resulteerden in het onvermogen om ons aan te passen
aan nieuwe omstandigheden.

“

“We moeten voluit durven
kiezen voor een verlichte
leidcultuur. Voor Vlaanderen.
Voor Europa. Voor Vooruitgang.”

Tegenover die vertwijfeling plaatst Bart De Wever met dit
essay een leidcultuur gebaseerd op de principes van de
Verlichting.

Bart De Wever over identiteit verschijnt bij Uitgeverij
Borgerhoff & Lamberigts. N-VA-leden die het boek op
www.BDWoveridentiteit.be bestellen met de code boekBDW
krijgen 10 procent korting én het boek thuis geleverd na de
persvoorstelling op 4 mei.
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Oost-Vlaanderen verlaagt belastingen met vijftien procent

“Door jaarlijks 1,5 miljoen euro te besparen en doordat we van het vorige bestuur een
gezonde financiële situatie hebben geërfd, kunnen we in Oost-Vlaanderen de belasting
verlagen”, legt gedeputeerde Kurt Moens uit. “Vanaf 2020 zal 99 procent van de gezinnen
15 procent minder betalen. Voor het merendeel van de bedrijven is er een korting van 10
procent.”

© N-VA

Met de N-VA voor het eerst mee aan het roer in het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen, werd de kracht van Verandering onmiddellijk voelbaar. Het
Oost-Vlaamse provinciebestuur verlaagde de belastingen met 15 procent.

Ambitieuze plannen
“Zolang het provinciale bestuursniveau bestaat, blijven onze plannen voor de provincie
ambitieus”, vult gedeputeerde Annemie Charlier aan. “Onze provinciedomeinen zijn nog
altijd het uithangbord van de provincie. Ze moeten toegangspoorten worden voor toerisme
en zachte recreatie in de regio. Daarnaast willen we inzetten op kleinschalige windenergie
voor lokale besturen en kmo’s, meer bebossing van weilanden en meer geld voor fietssnelwegen.”
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Gedeputeerden Annemie Charlier
en Kurt Moens
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‘Food Act 13’ valt in de prijzen
W13 is een organisatie die 14 OCMW’s in de regio ZuidWest-Vlaanderen overkoepelt. Vorig jaar zette W13 het
project ‘Food Act 13’ op. Recent won het initiatief de
Europese ‘Food Waste Award’ tegen voedelsverspilling.

© N-VA

“Food Act 13 gaat actief op zoek naar verse producten, zoals
overschotten van de veiling of van warenhuizen, lokale handelaars en landbouwers en maakt afspraken met de Voedselbank”, legt OCMW-voorzitter en schepen van Sociale
Zaken in Kuurne Bram Deloof uit. “De naam impliceert het
doel van het project: ‘Food’ refereert naar voedseloverschotten, ‘Act’ naar activering van mensen in armoede en ‘13’
naar de samenwerking die het project naar een hoger
niveau tilt.”

Leren van elkaar
Food Act 13 is dus meer dan een logistiek distributiecentrum. “Het dient
ook als kapstok voor andere activiteiten, zoals de organisatie van lerende netwerken voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers.
Er valt veel te leren van elkaar”, aldus Bram. “Bijvoorbeeld over de doorverwijzing vanuit het OCMW naar voedselverdeelorganisaties, de drempels die klanten ondervinden, voedselveiligheid, administratie, winkelinrichting enzoverder.”

Burgemeester Zemst neemt deel aan WK curling
met Dirk Heylen deel aan de competitie
Veerle Geerinckx, de kersverse burgemeester van Zemst, nam deze maand samen
voor gemengde teams op het WK curling in Noorwegen.
Curling is een precisiesport die lijkt op bowling en petanque,
en die wordt gespeeld met zware stenen op ijs. Veerle speelde
in de competitie voor gemengde teams nog maar één internationale wedstrijd en wou in Noorwegen vooral standhouden.
In Vlaanderen is curling maar een amateursport, terwijl tal van
andere landen professionele sporters afvaardigden.
Veerle speelt nog maar anderhalf jaar curling. Alhoewel ze in
de aanloop naar het WK vier keer in de week twee uur lang
intensief trainde, was er geen enkel probleem om haar sport
te combineren met het burgemeesterschap van Zemst.

23

C A MPAGNE

24

CA MPAGNE

25

ONV ERGETE LIJK

De herrijzenis van Ierland
70 jaar geleden, op paasmaandag 1949, trad de Republic
of Ireland Act 1948 in werking. Éire werd een onafhankelijke republiek op basis van een grondwet die al in 1937
per referendum door de Ierse bevolking was goedgekeurd. Met de onafhankelijkheid van Ierland kwam
een einde aan een
lang en bij momenten gewelddadig proces dat eind achttiende eeuw in gang
was gezet. In 1798
ontketende de Society of United Irishmen een opstand,
maar zonder succes.
Het Ierse republicanisme, dat streeft naar één Ierse republiek, heeft overigens meerdere linken met Pasen. Ierland verwierf zijn
onafhankelijkheid immers op de 33ste verjaardag van de
Paasopstand van 1916. Die mislukte bij gebrek aan steun
van de Ierse bevolking. Die steun kwam er uiteindelijk

toch, met dank aan de bloedige Britse repressie tegen de
Paasopstand. In 1921 volgde het Anglo-Iers Verdrag, dat
Ierland opsplitste in de zuidelijke Ierse Vrijstaat en de zes
graafschappen die we vandaag kennen als Noord-Ierland.
Noord-Ierland werd
niet mee onafhankelijk op 18 april 1949.
Daarvoor was er
geen meerderheid in
Ulster. Tot groot ongenoegen van het
IRA, dat zijn terroristische activiteiten
verlegde van het zuiden naar het noorden. Aan het BritsIerse geweld kwam pas een officieel einde met opnieuw
een aan Pasen verwante gebeurtenis: sinds het Goede
Vrijdagakkoord uit 1998 zwijgen de wapens op het Ierse
eiland. Al stellen sommigen zich de vraag: hoelang nog,
indien er geen brexit-akkoord komt?

M EER WAA RDE

24 vragen en antwoorden over migratie
Meer dan 1,9 miljoen mensen
migreerden over de jaren heen
naar ons land. Waar komen al
die mensen vandaan? Waarom
verloopt het terugsturen van uitgewezen mensen zo moeilijk?
En kunnen we die dubbele
nationaliteit echt niet afschaffen? Het is slechts een greep uit
de vele vragen die mensen zich
stellen over migratie.
In hun nieuwe boek dat verschijnt op 2 mei behandelen
Theo Francken en Joren Vermeersch 24 van die pertinente
vragen. Over asiel en gezinshereniging, over terugkeer en
regularisering, over de impact van migratie op onze sociale

zekerheid en de discussie over het VN-migratiepact. Antwoorden doen ze zonder schroom en op basis van jarenlange beleidservaring op het migratiedomein. Ze verbloemen geen feiten en doen werkbare voorstellen voor de
toekomst.
Theo Francken en Joren Vermeersch, Migratie in 24 vragen
en antwoorden, Uitgeverij Doorbraak, 10,99 euro.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Migratie in 24
vragen en antwoorden. Ze moeten wel het juiste antwoord
kennen op de vraag: “Onder welke naam is het VN-migratiepact beter bekend?” Stuur uw antwoord voor 6 mei
naar magazine@n-va.be of naar Nieuw-Vlaams Magazine,
Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars De federale bevoegdheden: Helga De Rache (Schilde), Jan Ghysels (Pepingen) en Klara Vandewoude (Haringe). Het correcte
antwoord was: confederalisme
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“

Succes is niet definitief, mislukken is niet fataal.
Het is de moed om door te zetten die de kopmannen
van de wieltjeszuigers onderscheidt.”

Bergop of tegenwind?
Geert Bourgeois (67),
mede-oprichter van de N-VA,
Vlaams minister-president
en lijsttrekker Europa,
geeft nooit op.

