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Jan Jambon en Theo Francken
zetten mensensmokkelars
schaakmat
Vlaanderen
investeert in zijn
monumenten

Kris Van Dijck en Koen Daniëls:

“Meer kwaliteit en ambitie in de klas”

MAGAZINE VAN DE

KORT GEKN IP T

2/3
Twee derde van de asielzoekers in
België liegt bij zijn of haar asielaanvraag. Ze gebruiken schuilnamen of
valse papieren of liegen over hun leeftijd. Zo blijkt dat minstens een derde
van de niet-begeleide minderjarigen
toch meerderjarig is. Liegen betekent
niet per se een afwijzing van de aanvraag.

Prof. arbeidseconomie
Stijn Baert (UGent)
@Stijn_Baert op 17/09/2018
238 Europese academici bepleiten “een
graduele afbouw van het aantal werkuren per week”. Als ze van het oude
continent het arme continent willen
maken, is dat een uitstekend idee!

Nou moe
Sinds 1 juli zitten we in Vlaanderen in de sperperiode, en in Brussel
begon die op 15 juli. Dat betekent onder meer dat politieke partijen
geen cadeautjes meer mogen uitdelen. Maar België zou België niet

Isabel Albers (editorial director, De Tijd)
@italbers op 10/09/2018

zijn als die regel ook voor de PS zou gelden. Zo kregen de Brusselse

Wouter Beke stelt het voor alsof het nu #Belfius is
dat zijn mening veranderd heeft over marktomstandigheden voor beursgang. Hoeveel analisten hebben dit voorjaar niet constant gezegd dat
IPO dit voorjaar moest gebeuren? En welke partij
heeft die beursgang voortdurend afgeremd?

selse PS-schepen van Onderwijs allemaal een rode pennenzak.

leerlingen van het eerste leerjaar op de eerste schooldag van de BrusAllemaal? Toch niet: enkel de Franstalige leerlingen kregen er een.
Pour les Flamands dus niet la même chose deze keer.

“

Het kinderen zo gemakkelijk mogelijk maken heeft,
op termijn, alleen maar negatieve gevolgen. Op die

manier levert het onderwijs steeds meer jonge mensen af die niet
weerbaar zijn en niets kunnen volhouden.
Onderwijsspecialist Wim Van den Broeck (VUB)
in Knack op 5 september 2018

Heel wat van onze parlementsleden volgden in
september een bedrijfsstage. VOKA organiseert
die stages elk jaar om parlementsleden te laten
kennismaken met de werkvloer in Vlaanderen.
Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet deed de
lekkerste stage. Ze ging aan de slag bij TWERK,
een sociale werkplaats in Herentals, waar ze mee
pralines maakte.
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Goed bezig
Nooit stierven in Vlaanderen minder mensen in het verkeer dan in
de eerste helft van 2018. Er waren minder ongevallen met jonge
bestuurders, minder ongevallen met motorfietsers en minder ongevallen op autosnelwegen. Ook het aantal gewonden liep terug. Het
doortastende beleid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts
werpt zijn vruchten af. Uiteraard is elke verkeersdode er één te veel.
Niettemin: goed bezig, Ben!
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Jan Jambon en Theo Francken lanceerden samen een negenpuntenplan om mensensmokkelaars aan
te pakken en transmigranten te
ontraden naar Vlaanderen te
komen.
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Kamerlid Johan Klaps blikt terug
op het Arco-debacle. “Op een
dag zullen we moeten toegeven
dat het ondanks alle pogingen
niet is gelukt.”
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Het nieuwe boek van Theo
Francken ligt in de rekken.
Continent zonder grens vertelt u
alles wat u moet weten over de
migratiecrisis. Met de N-VApromotiecode op bladzijde 17
bestelt u het boek met korting.

Volkspartij
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Over twee weken is het zover. Dan presenteren in gans Vlaanderen en in Brussel meer
dan 7 000 N-VA-kandidaten zich aan de kiezer. De uitkomst kennen we pas op de
avond van 14 oktober. Maar van één zaak zijn we al zeker: onder lijstnummer 2 komen
het grootste aantal lijsten én de meeste kandidaten op.
Het is eens te meer een aanwijzing van wat wij al lang weten: de N-VA is de echte
volkspartij van Vlaanderen. Dat zagen we al op onze familiedag, waar in een uitverkocht Plopsaland 13 000 N-VA’ers en sympathisanten een enorm plezierige dag
beleefden.
En we zien het ook in onze ledencijfers. De N-VA telt vandaag meer dan 44 200 leden.
Dat is een record. Nooit was onze partij groter. De eens zo kleine N-VA is uitgegroeid
tot een enorme familie die een dwarsdoorsnede is van Vlaanderen. Bij ons is iedereen
welkom en is iedereen van de partij.

Verlichting
Bij ons kan iedereen zichzelf zijn. Wij zijn een partij met mededogen voor elkaar en
onderlinge solidariteit. Een warme familie gedragen door vriendschap en een gemeenschappelijk ideaal: een welvarend en veilig Vlaanderen dat vaart op het kompas van
de verlichtingswaarden.
Een Vlaanderen waar we gerust kunnen leven. Een Vlaanderen waar vrijheid, gelijkheid en solidariteit ons aan elkaar knopen. Een Vlaanderen dat iedereen kansen biedt
op werk en welzijn, zonder onderscheid van kleur, geaardheid, geslacht of geloof.
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De N-VA maakt zich zorgen over de
kwaliteit van ons onderwijs. Naast
het interview met Koen Daniëls en
Kris Van Dijck op bladzijde 8 en
volgende, hadden we daarover een
gesprek met Wouter Duyck, een
gerespecteerde stem in het debat.

Dat is onze opdracht, en die begint in ons eigen dorp, onze eigen gemeente, onze
eigen stad. Vertel aan uw buren, vrienden en kennissen wie wij zijn en waar wij voor
staan. De waarheid staat aan onze kant. Nu gaan we nog twee weken keihard aan de
slag, maar daarna begint pas het echte werk.
Ik wens u enorm veel succes op 14 oktober!

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Diabetes: voorkomen is beter dan genezen

© Anne Deknock

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt ook voor
diabetes. Ruim zes procent van de Belgen heeft suikerziekte. Prognoses voorspellen een stijging in de volgende decennia. Heel wat diabetici weten zelfs niet dat
ze diabetes hebben. “Daarom moet Vlaanderen volop
inzetten op detectie en preventie”, zegt Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T'Jonck.
Op dit moment wordt de effectiviteit van het beleid niet goed
opgevolgd. “Daar heb je gegevens voor nodig”, zegt Godderis-T’Jonck. “Meten is weten. Met eenduidige indicatoren over
de bevoegdheidsniveaus heen willen we weten wat de effecten zijn van ons beleid.”

Ontsluiten patiëntengegevens

“Vlaanderen moet gemakkelijker toegang krijgen tot de federale
gegevens”, vindt Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T'Jonck.

De gegevens worden vandaag voornamelijk op federaal
niveau bijgehouden. “Vlaanderen moet gemakkelijker toegang krijgen tot die federale gegevens, zodat het sneller en accurater zijn beleid
kan opvolgen en evalueren. Dat is ook beter voor de patiënt: hij moet zelf zijn traject kunnen opvolgen”, aldus Godderis-T'Jonck.

Meer dan 1 miljoen cheques
voor wijk-werken

“Stop met pasta, rijst, koffie, thee of conserven in
blik waarvan de vervaldatum is verstreken, weg te
gooien.” Kamerlid Rita Gantois lanceert een oproep
om zinloze verspilling tegen te gaan.

De cijfers tonen aan dat veel
gebruikers en instanties een
beroep willen doen op het
systeem van wijk-werken,
waarbij klusjes worden uitgevoerd door werkzoekenden
die een traject naar werk volgen. Van de 1,18 miljoen verkochte cheques zijn er
835 000 effectief gebruikt.

Uit onderzoek blijkt dat veel voedsel wordt weggegooid
dat nog perfect consumeerbaar is. “We gooien met zijn
allen per jaar 120 000 ton bruikbaar voedsel weg in
Vlaanderen. Dat kost ieder gezin van vier personen 300
euro per jaar”, zegt Gantois. “De consument kent ook
niet altijd goed het verschil tussen ‘Tenminste houdbaar
tot’ en ‘Te gebruiken tot’. Voor een aantal droge producten willen wij de aanduiding ‘Tenminste houdbaar tot’
afschaffen. Dat voedsel is ook na die datum nog perfect
veilig.”

© iStock

In de eerste helft van 2018 zijn al meer dan één miljoen wijk-werkcheques verkocht. Wijk-werken vervangt het oude PWA-stelsel en is
sinds begin dit jaar van kracht. Vlaams Parlementslid Miranda Van
Eetvelde reageert tevreden.

Van Eetvelde is ervan over- In het systeem van wijk-werken voeren
tuigd dat het nieuwe systeem werkzoekenden die een traject naar
van wijk-werken een unieke werk volgen klusjes uit.
kans biedt. “Het wijk-werken
zorgt voor een geleidelijke opstap naar tewerkstelling. De werkzoekende bouwt ervaring op in een individueel traject gericht op het normale economische circuit en wordt op maat
begeleid. Tegelijkertijd kunnen gebruikers een beroep doen op hun diensten.
Een echte win-winsituatie.”
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Gooi pasta en
chips niet weg

Europa bevoegd
De houdbaarheidsdatum afschaffen is een Europese
bevoegdheid. Kamerlid Gantois roept de federale regering op om het thema bij Europa aan te kaarten. “Nu al
staan aardappelen, azijn, keukenzout, suiker, snoepgoed
en kauwgom op de lijst van producten de vrijgesteld
zijn van een vervaldatum. Wij willen die uitbreiden met
thee, koffie, rijst, droge pasta, harde kaas, bronwater,
speciaalbieren, chips, oliën en conserven in blik.”

H A LFRO ND

Persoonsvolgende financiering
niet zo persoonsvolgend
De persoonsvolgende financiering, waarbij volwassen personen met een handicap een budget krijgen om zorg in te kopen, is
maar voor de helft persoonsvolgend. Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet wil meer duidelijkheid over hoe het geld wordt
besteed.
Alle mensen met een handicap hebben het recht om hun ondersteuning te organiseren zoals zij dat zelf willen. Met de invoering van de
persoonsvolgende financiering in 2017 werd de financiering van die ondersteuning meer vraaggestuurd gemaakt. Wie een handicap heeft,
kan zijn zorg en ondersteuning op die manier laagdrempelig organiseren.

Instellingen en structuren
“Het idee achter de persoonsvolgende financiering is dus dat mensen meer vrijheid krijgen. Maar uit mijn berekeningen blijkt dat meer
dan de helft van het budget naar instellingen en structuren gaat,
en niet naar de betrokken persoon zelf”, achterhaalde Tine van
der Vloet.

Wachtlijst
In 2017 kregen bijna 24 000 mensen met een beperking een budget
om zorg in te kopen. Samen konden zij iets meer dan 750 miljoen
euro besteden aan zorg. Het totale kostenplaatje voor 2017 bedraagt
evenwel 1,54 miljard euro.
“Uiteraard wordt een deel van die middelen nuttig besteed”, zegt
van der Vloet. “Toch moeten we in detail durven bekijken waar
dat geld allemaal voor wordt gebruikt. Er staan immers nog heel
Uit berekeningen van Tine van der Vloet blijkt dat meer dan de wat personen met een beperking op een wachtlijst voor een perhelft van het budget naar instellingen en structuren gaat.
soonsvolgend zorgbudget.

Elke week cyberaanval op federale overheidsdienst
“Breng alle taken en middelen voor ICT-opdrachten onder bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.” Kamerlid
Brecht Vermeulen wil op die manier de federale overheidsdiensten beter beveiligen tegen cyberaanvallen.
Elke week is een federale overheidsdienst het doelwit van minstens één gerichte cyberaanval. “Er is geen centraal beleid voor
de informaticabeveiliging. En personeelsleden die instaan voor de
digitale veiligheid moeten die opdracht vaak combineren met
andere ICT-opdrachten”, weet Vermeulen.

Meer middelen
Kamerlid Vermeulen pleit ook voor meer middelen voor cybersecurity. “Nadat Belgacom in 2013 was gehackt, heeft Proximus
een departement cyberveiligheid opgericht, waar 31 mensen werken. Bij de federale overheid daarentegen heeft alleen Financiën
een vergelijkbare structuur met een ICT-dienst van 15 personen,
waarvan zes bij de dienst voor informatieveiligheid. Een fractie
van de mankracht bij Proximus, terwijl Financiën toch over Kamerlid Brecht Vermeulen wil de federale overheidsdiensten
gevoelige informatie beschikt”, klaagt Vermeulen aan.
beter beveiligen tegen cyberaanvallen.
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Islamschool staat haaks op integratie
“Genk was het toonbeeld van een integratiemodel. Aparte islamitische
scholen waar Arabisch en Turks worden gegeven, staan daar haaks op.”
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is niet te spreken over de
mogelijke komst van een islamitische school in Genk.
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir, zelf lijsttrekker in Genk, trok aan
de alarmbel over de school. “De Milli Görüsschool is een nachtmerrie voor iedereen
die een multiculturele samenleving wil doen slagen. Ik weiger me neer te leggen
bij een school die kleutermeisjes sluiert en islamisme promoot”, reageerde Demir.

Geldstromen
Minister Jan Jambon vraagt een onderzoek naar de vzw’s achter de school. “Ik had
de Staatsveiligheid eerder al gevraagd om een onderzoek in gang te zetten. Nu heb
ik ook een actualisering van dat onderzoek gevraagd, specifiek over de geldstromen
van de organisatie”, besluit Jambon.
Staatssecretaris Zuhal Demir weigert zich neer te leggen bij een school
die kleutermeisjes sluiert en islamisme promoot.

Recordaantal vluchtelingen betrapt als vakantieganger
“Erkend vluchteling zijn en met vakantie gaan naar uw thuisland? Dat is asielfraude.” Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo
Francken reageert scherp op het recordaantal betrapte vakantiegangers met een erkend vluchtelingenstatuut.
In de eerste acht maanden van dit jaar werden al
153 vluchtelingen betrapt toen ze op reis wilden
gaan naar hun land van herkomst. Hun vluchtelingenstatus wordt ingetrokken. “Wat al vele jaren
was geweten door politie en mensen op het terrein
maar oogluikend werd toegestaan, wordt nu
eindelijk bestraft”, zegt Francken. Elk jaar worden
meer erkende vluchtelingen betrapt als vakantieganger. In 2016 ging het om 56 personen, in 2017
om 134 en in 2018 dus al 153.

Meldingen uit heel Europa
De toename is een gevolg van de bilaterale
akkoorden die de staatssecretaris sloot met EU-lidstaten. “De akkoorden met Nederland en Duitsland lopen zeer goed. We krijgen van overal in
Europa meldingen binnen, van de Finse grens met
Rusland tot Italiaanse en zelfs Zwitserse luchthavens. Ook Franse luchthavens hebben recent
meldingen doorgestuurd”, aldus Francken.
Elk jaar worden meer erkende vluchtelingen betrapt als vakantieganger.
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‘Virtual reality’ meet het verkeersgedrag van jonge fietsers
“Hoe meer we weten over het verkeersgedrag van jonge fietsers, hoe beter
we kunnen inspelen op hun noden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit
Ben Weyts. Daarom investeerde hij 175 000 euro in een virtual reality-test
die nagaat hoe jonge fietsers omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties.
De virtual reality-test meet en traint de gevaarherkenning bij jonge fietsers. Op
basis van hun oogbewegingen kunnen onderzoekers nagaan hoe de jonge fietsers
omgaan met het gevaar.
“Dankzij deze test kunnen we in het hoofd van jonge fietsers kruipen”, zegt Ben
Weyts. “Zo leren we veel bij over de gevaren die kinderen bedreigen in het verkeer.
Op basis van de resultaten kunnen we bijvoorbeeld de sensibilisering of zelfs de
rijopleiding aanpassen. We kunnen de test ook beschikbaar stellen in scholen of
opleidingscentra.”

Vlaanderen topland voor
investeringen in innovatie
Vlaanderen investeerde in 2016 een recordbedrag van 6,7 miljard euro in
onderzoek en ontwikkeling. Die inspanning staat gelijk aan 2,7 procent van het
bruto binnenlands product. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters
is in de wolken met dat sterke cijfer. “Vlaanderen doet het ruim beter dan het
Europese gemiddelde van 1,94 procent.”
De recordinvesteringen vertalen zich in een grote toename van het aantal jobs in
onderzoek en ontwikkeling. Bovendien gaan ze gepaard met een duidelijke strategie
om met eenvoudige structuren te werken, wat hun rendement verhoogt.
Onderzoek en ontwikkeling blijven een prioriteit voor de Vlaamse Regering. “Het
doel blijft om tegen 2020 de drieprocentnorm te halen”, aldus Muyters. “Want die
investeringen zijn goed voor onze economie, onze welvaart en onze samenleving.”

Minister Ben Weyts kroop zelf op de virtuele
fiets om zijn verkeersgedrag te testen.

834 geseinde
personen ontdekt
dankzij screening
passagiers
De screening van passagiersgegevens
in de luchthavens heeft sinds april al
834 geseinde mensen opgeleverd. In
tien procent van de gevallen diende
de luchthavenpolitie effectief in te grijpen.
Sinds april van dit jaar worden alle vliegtuigpassagiers verplicht gescreend. Uit de
eerste resultaten blijkt dat op die manier
18 ontvoeringen door ouders zijn vermeden. Verder werden vooral terreurverdachten opgepakt en mensen die
worden verdacht van fraude of diefstal.

Succesverhaal

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: "Het doel blijft om tegen 2020
de drieprocentnorm te halen."

Minister van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon noemt de screenings een succesverhaal in de strijd tegen criminaliteit en
terrorisme. België staat het verst van alle
landen met de screening van passagierslijsten. Jambon lanceerde onlangs ook het
voornemen om de passagiersscreenings
uit te breiden naar andere transportmiddelen.
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Hoog tijd voor meer kwaliteit en ambitie in
Waar moet het heen met het Vlaamse onderwijs? Daarover is deze
regeerperiode al behoorlijk wat gediscussieerd. Logisch, want
onze hersencellen zijn onze meest waardevolle grondstof. Onderwijs is dan ook een van de belangrijkste Vlaamse bevoegdheden.
Liefst zes parlementsleden van de N-VA
leggen in de commissie Onderwijs van het
Vlaams Parlement de minister bij tijd en
stond het vuur aan de schenen. Onder hen
Kempenaar en ‘ancien’ Kris Van Dijck en
Waaslander Koen Daniëls, die stevig zijn
stempel drukte op de modernisering van
het secundair onderwijs en de nieuwe
eindtermen.
“Wij liggen wakker van de kwaliteit
van het onderwijs in Vlaanderen”, zei
8

Bart De Wever in zijn toespraak op de
familiedag. Gaat de kwaliteit van ons
onderwijs inderdaad achteruit?
Kris Van Dijck: “Ik begin aan mijn vierentwintigste jaar als parlementslid in de
commissie Onderwijs. Dat begon met
toenmalig minister van Onderwijs Luc Van
den Bossche. Sindsdien zag ik veel onderwijsministers, deskundigen, topambtenaren en kabinetsmedewerkers de revue
passeren. Decennialang waarschuwen wij
vanuit onze fractie al voor het steeds ver-

der achteruitgaan van de kwaliteit. De kroniek, misschien, van een aangekondigde
dood die me echt geen goed gevoel geeft.
Ligt dat aan de inzet van onze leerkrachten? Neen, zeker niet. Wel aan de focus
die verschoof van kennis naar vaardigheid. Van kennen naar kunnen. Maar
stevige huizen bouw je niet op zand. Een
stevig fundament is nodig, denk maar
aan kennis van het Nederlands. Aan
leren leren. Ja, aan het kweken van discipline in plaats van de zesjescultuur,
waarbij gelijke kansen synoniem zijn geworden voor nivellering. Heb ik ongelijk? Kijk naar de internationale
vergelijkingen. Kijk naar de uitslagen
van onze leerlingen en scholieren

BRE E DBEE L D
Ik zie twee tendensen. Een eerste tendens
is het idee dat alles wat wordt geleerd
‘leuk’ moet zijn. Het gevolg daarvan is dat
alles wat als moeilijk zou kunnen worden
ervaren, werd geschrapt. Grammatica,
zinsbouw, de oppervlakte van een cirkel,
… het ging allemaal voor de bijl in de leerplannen. Die weg van de minste weerstand is nefast. Zowel voor de basiskennis
van de kinderen als voor de vorming van
hun doorzettingsvermogen. Een tweede
tendens is ingegeven door Google: leerlingen moeten niets meer kennen ‘want ze
kunnen het toch opzoeken’. Maar om iets
te kunnen opzoeken, heb je ook basiskennis nodig. Je moet gericht en efficiënt kunnen zoeken, en bovendien moet je de
waarde en inhoud van de informatie die
je vindt kunnen beoordelen.”

het onderwijs
wanneer we die vergelijken met het verleden. Dat moet keren.”
Waaraan ligt die achteruitgang dan
wel?
Koen Daniëls: “In onderwijs spelen veel
factoren een rol. Leerkrachten hebben de
afgelopen jaren keer op keer nieuwe
pedagogische adviezen gekregen, veelal
van hun ‘onderwijskoepel’. De koepel is
een private organisatie die de aangesloten
scholen zou – inderdaad, ‘zou’ – moeten
ondersteunen en vertegenwoordigen.
Maar die pedagogische adviezen staan
vaak haaks op de klaservaring van leerkrachten en directies. Steevast moesten
kennis of andere moeilijkere onderdelen
van de leerstof sneuvelen.

Kunnen we die tendensen keren?
Kris: “Deze regeerperiode hebben we
reeds veel werk verricht. Maar in de feiten
hebben we al te veel ervaren dat de bijsturing die wij wilden helemaal geen evidentie was. Elke beslissing om de kwaliteit
weer te versterken, kwam er pas na politieke strijd, voor én achter de schermen.
Neem de introductie van techniek in het
basisonderwijs. Iedereen had en heeft de
mond vol van meer aandacht voor techniek, ook in de lagere school. Maar het invoeren van een volwaardig vak
wetenschap en techniek door dat af te
splitsen van Wereldoriëntatie (WO) en
daarvoor vakleerkrachten aan te stellen?
Dat was een brug te ver. Het was een strijd
zowel binnen de meerderheid als tegen de
onderwijsverstrekkers. Wat evident lijkt,
is dat in de praktijk niet altijd. En al zeker
niet in de grote machine en moloch die
onderwijs soms is.”
Koen: “Bij het opstellen van de nieuwe
eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs hebben we er met de N-VA
voor gezorgd dat in elke eindterm de
noodzakelijke kennis expliciet is opgenomen. We wilden het zo ambitieus, concreet en duidelijk mogelijk. Dat is gelukt,

maar het was niet evident, aangezien
andere partijen liever vage eindtermen
zagen. Die concrete eindtermen met kennis moeten letterlijk in de leerplannen van
de koepels komen. Want een concrete
eindterm mét de klemtoon op kennis geeft
de leerkracht net duidelijkheid over wat
de overheid minimaal verwacht. Dat
steekt hem of haar ook een hart onder de
riem: kennis mag opnieuw én is nodig.
Met diezelfde filosofie zullen wij ook de
nieuwe eindtermen van de rest van het
secundair onderwijs en van het basisonderwijs opstellen. Dat proces loopt de
volgende jaren.

“

De eindtermen moeten zo
ambitieus, concreet en
duidelijk mogelijk zijn.

Daarnaast moeten we leerkrachten aanmoedigen om ambitieus te blijven en hun
eigen normen zonder schaamte te behouden. Om onderwijspsycholoog Wim Van
den Broeck te citeren: “Een kind komt altijd uit waar de lat voor hem wordt gelegd.
Niet hoger.” Leerlingen worden net gemotiveerd wanneer de lat hoog genoeg wordt
gelegd, en wanneer ze er na een inspanning overheen gaan.”

Veruit de meeste leerlingen gaan naar
een school van het katholieke onderwijsnet. Toch lijkt de N-VA wel op ramkoers te liggen met dit net?
Koen: “In Vlaanderen kiezen veel ouders
en leerlingen voor katholieke scholen. Die
scholen hebben een ruime traditie en
ervaring, en vele bieden ook zeer degelijk
onderwijs aan: zowel inhoudelijk als op
het vlak van attitudes. Maar bij schoolbezoeken stel ik keer op keer vast dat er
werkelijk een groot verschil is tussen wat
katholieke scholen aangeven qua noden
en hoe hun eigen katholieke onderwijskoepel daarmee omgaat. Onze kritische
vragen zijn dus niet gericht aan die scholen, maar wel aan de koepel, die zogezegd
die scholen vertegenwoordigt maar eigenlijk vooral bezig is met het stelselmatig ont9
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plooien van macht over die scholen en het
onderwijslandschap.”
Er was heel wat te doen over de beslissing van diezelfde katholieke onderwijskoepel om het aantal uren
Nederlands te verminderen ten voordele van het vak burgerschap.
Koen: “Het is onbegrijpelijk dat de grootste
koepel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen,
na alle alarmerende signalen over de kwaliteit van het Nederlands voorstelde om
een uur Nederlands te schrappen. Pas op,
burgerschap op school is een goede zaak,
maar niet ten koste van Nederlands. Het
hoger onderwijs trok recent nog aan de
alarmbel over de taalkundige kwaliteiten
van de startende studenten. Vlaanderen
zakte in een internationale studie van
plaats 8 naar plaats 32 inzake begrijpend
lezen. Dan moet je niet minder Nederlands
onderwijzen maar net meer.

“

Onbegrijpelijk dat
onderwijskoepels de
richtlijn geven géén
taalbaden Nederlands
in te richten.

Decretaal is het bijvoorbeeld mogelijk om
in een school een taalbad Nederlands in
te richten tot één volledig jaar in het basisonderwijs en tot drie uur naschools onderwijs in het secundair onderwijs. Dat is in
het belang van de leerling die Nederlandsonkundig is, maar evenzeer in het belang
van de leraar en de andere leerlingen.
Want de tijd die een leraar besteedt aan
leerlingen zonder kennis van het Nederlands en zijn aangepast – vereenvoudigd –
woordgebruik, hebben nu eenmaal ook
invloed op de leerkansen van andere leerlingen. De leerling zelf die onvoldoende
Nederlands kan, heeft ook een grote kans
om niet te slagen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat koepels de richtlijn geven géén
taalbaden Nederlands in te richten. Een
goede kennis van het Nederlands is nochtans de basis voor een succesvolle (school)loopbaan.”
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Koen Daniëls: “Er is werkelijk een groot verschil tussen wat katholieke scholen aangeven qua noden en hoe hun eigen katholieke onderwijskoepel daarmee omgaat.”

Zo’n vak burgerschap, wat moet daarin
dan aan bod komen?
Kris: “Burgerschap krijgt alleszins een centrale rol in de nieuwe eindtermen. Voor
ons, als Vlaams-nationalistische partij, is
dat een evidentie. Vanuit geschiedkundig,
democratisch en gemeenschapsvormend
oogpunt valt daar weinig over te discussiëren. De ontvoogdingsgeschiedenis van
ons volk en onze democratische instellingen moet daar alleszins aan bod komen.
Net zoals onze identiteit, gebaseerd op
onze humanistische waarden en normen.”
De leerplicht dan. Vandaag ligt die op zes
jaar. Wil de N-VA die leeftijd verlagen?
Koen: “In het kleuteronderwijs krijgen kinderen een belangrijke basis om een goede
start te kunnen maken in de lagere school.
Ze krijgen daar concepten zoals ‘meer’ en
‘minder’ onder de knie, de voorbereiding
voor de schrijfmotoriek, de uitbreiding van
hun woordenschat, … Wie tijdens zijn
kleuterjaren geen onderwijs geniet, start
met een achterstand. We hebben deze
regeerperiode al een premie ingevoerd
voor ouders die hun kind voldoende naar
de kleuterschool sturen. Daarnaast is een
verlaging van de leerplicht zeker bespreekbaar voor de N-VA. Vijf jaar, de leeftijd van
de laatste kleuterklas, lijkt ons ideaal.

Onder die leeftijd zijn kinderen nog vaak
ziek, of gaan ze bijvoorbeeld halve dagen
naar de kleuterklas. Bij een wettelijke leerplicht op die leeftijd zou voor elke afwezigheid door ziekte een doktersattest nodig
zijn. We zouden ook te maken krijgen met
de uitdaging om levensbeschouwelijke
vakken in het kleuteronderwijs te moeten
inrichten, wat grondwettelijk verplicht is
in het leerplichtonderwijs. Dat alles zou
het nog verder verlagen van de leerplicht
nodeloos duur en complex maken.”

“

Wie tijdens zijn
kleuterjaren geen
onderwijs geniet,
start met een achterstand.

Leerkrachten en directieteams klagen
over de toegenomen werkdruk en de
planlast. Hoe kunnen we hen gemotiveerd houden en het beroep aantrekkelijker maken?
Kris: “Dat doen we in de eerste plaats door
vertrouwen te geven en hen hun ding te
laten doen. Goede leerkrachten hebben
nood aan vrijheid, met de eindtermen als
bakens. De betutteling vanuit koepels en
andere tussenstructuren werkt daarentegen verstikkend. De lerarenopleiding en
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de constante bijscholing moeten voor kwaliteit zorgen, maar ook het statuut dient te
worden aangepast. Van een beginnende
leerkracht mogen we niet hetzelfde verwachten als van een doorwinterde collega.
Variatie in hun opdracht en werk moet de
vlakke loopbaan doorbreken. Vlaams
volksvertegenwoordiger Vera Celis blijft op
die nagel slaan in het parlement.
En ja, ook de mogelijkheid om corrigerend
op te treden waar sommigen falen, mogen
we niet vergeten. Wat is er meer demotiverend voor hardwerkende leerkrachten
dan collega’s die niet dezelfde gedrevenheid aan de dag leggen en daar nauwelijks
op kunnen worden aangesproken? Goed
werken belonen en slecht werken sanctioneren. Het kan in alle beroepssectoren,
maar niet in het onderwijs. Dat is nefast.”
Zijn sommige scholen niet te klein? Is
meer samenwerking of fusioneren niet
efficiënter?
Koen: “Dat scholen samenwerken zoals
dat vandaag gebeurt in scholengemeenschappen, is een goede zaak. Men kan
groepsaankopen doen, samen vervangingen van afwezige leerkrachten organiseren, gemeenschappelijke studiedagen
organiseren, een preventiebeleid uitbouwen. Maar de ene school is de andere niet
inzake pedagogische aanpak en schoolcultuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten
kiezen voor het VTI, het atheneum of het
college, en niet voor een identiteitsloze
‘Campus Zuid’.
Scholen die willen fusioneren, kunnen
dat. Maar vanuit de overheid willen wij

Kris Van Dijck: “Elke beslissing om de kwaliteit weer te versterken, kwam er pas na
politieke strijd, voor én achter de schermen.”
dat niet opleggen. Het is dan ook vreemd
dat Lieven Boeve, de vertegenwoordiger
van het vrij onderwijs – let op het woord
‘vrij’ – de overheid oproept scholen decretaal verplicht te fuseren én bijkomende
structuren op te richten. Maar we hebben
de mensen en middelen niet nodig in
‘bovenschools’ management. Wel in de
klas en in de school: daar zijn de leerlingen, daar gebeurt het. In Nederland is
men ondertussen trouwens al fusies aan
het terugschroeven, laat ons dus wijs zijn.”

verkondigen niet, evenmin als diegenen
die zorg in het gewoon onderwijs afwijzen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen: ouders en kinderen, maar
ook scholen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Onze leidraad, ‘gewoon
onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is’, vat dat kernachtig samen. Elk kind verdient optimale
kansen en hoort in de juiste school te zitten. En dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren.”

Ook over het M-decreet is heel wat te
zeggen. Veel leerkrachten vinden dat
de slinger van de inclusie wel erg ver
is doorgeslagen, en dat het helemaal
niet zo gemakkelijk is een klas te managen met veel leerlingen die zoveel
aandacht nodig hebben.
Kris: “Dat zegt collega Kathleen Krekels al
vier jaar. Voor ons is het vrij duidelijk. Wij
volgen diegenen die de algemene inclusie

We staan voor lokale verkiezingen.
Wat kunnen of moeten steden en
gemeenten doen voor het onderwijs in
hun gemeente?
Kris: “Op veel plaatsen zijn steden en
gemeenten verstrekkers van onderwijs.
Zeker in het basis- en deeltijds kunstonderwijs zijn dat belangrijke spelers.
Lokaal geven we vorm aan een pluralistisch onderwijs. Wat mij betreft is dat ook
een basisopdracht voor lokale besturen.
Daarnaast zitten gemeentebesturen in de
cockpit voor een lokaal flankerend beleid.
Dat wil zeggen dat ze de scholen ondersteunen, bijstaan en samen voor een lerende gemeente of stad te zorgen. Zo kunnen
gemeenten acties ondernemen tegen spijbelen, schoolgebouwen na de schooluren
beschikbaar stellen of ouders aanzetten
om hun kleuters naar school te sturen.”

Ondertussen in Brussel …
De populariteit van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel stijgt al decennia. In
het Brusselse Nederlandstalige basisonderwijs is bij de start van het nieuwe schooljaar de grootste uitbreiding van het aantal plaatsen vastgesteld in acht jaar tijd. Dat
blijkt uit cijfers van het Lokaal Overlegplatform (LOP). In het basisonderwijs kwamen
er 1 448 plaatsen bij tegenover vorig schooljaar. In het secundair onderwijs gaat het
om 230 stoelen.

11

GE MANDATEERD

Vlaanderen investeert in zijn
monumenten
Met een bedrag van circa 415 miljoen euro aan premies investeerde Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois
een recordbedrag in ons onroerend erfgoed, en dus in onze
Vlaamse identiteit.
Naast het toekennen van subsidies
nam de Vlaamse Regering ook heel
wat fiscale maatregelen zoals de erfgoedlening, en voerde ze een verlaging van de registratierechten in om
het restaureren en instandhouden van
beschermd erfgoed aantrekkelijker te
maken. Er is bovendien hard gewerkt
aan de restauratieachterstand, en er
is voor de volgende regeerperiode al
100 miljoen extra vrijgemaakt voor
investeringen in onroerend erfgoed.
Ten slotte zijn er ook duidelijke keuzes gemaakt in de opwaardering van
ons erfgoed.

Erfgoed maakt gelukkig
“Recent onderzoek heeft aangetoond
dat de nabijheid van erfgoed leidt tot
een verhoging van de genotswaarden
in onze omgeving”, verdedigt Vlaams
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goede nieuws niet op: er is ook een
verband tussen onroerend erfgoed en
de woningprijs. Zo heeft een woning
die gelegen is in een beschermd stadsof dorpsgezicht een meerwaarde van
drie procent. Voor bouwkundig erfgoed is dat zelf zes procent, en een
beschermd landschap heeft een meerwaarde van liefst elf procent."

Vlaamse identiteit
Erfgoed maakt bovendien deel uit van
de Vlaamse cultuur, van wie we zijn.
Door te investeren in erfgoed, investeert de Vlaamse overheid in onze
Vlaamse identiteit.

Geert Bourgeois: "Door te investeren in
erfgoed, investeren we in onze
Vlaamse identiteit."
minister van Erfgoed Geert Bourgeois
deze keuzes. “Maar daar houdt het

In zijn laatste 11 julitoespraak pleitte
Bourgeois tot slot nog voor een
Vlaams museum: “Mij lijkt de tijd
gekomen een dergelijk museum tot
stand te brengen, opdat ook de
komende generaties niet afgesneden
zouden raken van ‘onze herkomst,
groei en lotgeval’, zodat ook hen die
na ons komen niet ‘redeloos voor het
leven’ staan.”.

GEM ANDAT EERD

Jambon en Francken zetten
mensensmokkelaars schaakmat
Minister Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken schakelen een versnelling hoger in hun strijd
tegen illegale migratie. Er waren al veel politieacties, zowel lokaal als federaal, maar alles moet doelgerichter worden aangepakt. Daarom lanceerden ze een gezamenlijk negenpuntenplan dat de puntjes
op de i zet.
De meest in het oog springende maatregel is de oprichting van een nationaal centrum voor de screening van
illegale transmigranten in Steenokkerzeel. Daarvoor is één vleugel van het
gesloten centrum 127bis vrijgemaakt.
Illegalen die waar ook in Vlaanderen
worden opgepakt, worden met een
bus naar dat centrum gebracht. Daar
gebeurt niet alleen de administratieve
verwerking van de dossiers, zoals de
controle van databanken en het
nemen van vingerafdrukken. De
transmigranten worden er ook opgesloten in afwachting van een beslissing door de Dienst Vreemdelingenzaken. Er wordt in de gesloten terugkeercentra dubbel zoveel capaciteit
vrijgemaakt voor illegale transmigranten. Daarnaast stapt Francken
met een plan naar de regering om
extra plaatsen te creëren.

Nieuw beveiligingsplan

Gecoördineerde politieacties

In Zeebrugge is er dan weer wel licht
aan het eind van de tunnel. Jambon
en Francken hebben beslist om de
haven van Zeebrugge veel beter te beveiligen, omdat het voor veel illegalen
de laatste tussenstop is richting GrootBrittannië. Aan het Crisiscentrum is
opdracht gegeven een nieuw beveiligingsplan vorm te geven, in overleg
met de lokale autoriteiten en het

Ondertussen gaan de politieacties
door. Niet alleen op de parkings,
maar ook op treinen, in havens en in
dorpskernen. “We schroeven de acties
op en ze worden tegelijk beter op elkaar afgestemd”, zegt minister Jambon.
“Acties moeten zin hebben. Ofwel om
lokale overlast te bestrijden, ofwel
om bij te dragen tot gerechtelijke
onderzoeken.” Jambon heeft de

Smokkelbendes wegduwen
Jambon en Francken doen alles om
smokkelbendes weg te duwen en illegale transmigranten te ontraden om
naar Vlaanderen te komen. De twee
N-VA-toppers willen het probleem bij
de wortel aanpakken en hebben in
hun actieplan de nodige aandacht
voorzien voor Brussel en Zeebrugge.
Het Maximiliaanpark blijft kopzorgen
baren, omdat de Brusselse overheden
het vertikken om hard op te treden
tegen de praktijken van mensensmokkelaars. Minister Jambon heeft
gesprekken met burgemeester Close
heropgestart, maar het is afwachten
wat die opleveren.

Minister Jambon heeft de provinciegouverneurs gevraagd om de politieacties te
coördineren.

havenbedrijf. Daarbij worden ook
Britse experts betrokken. Minister
Jambon is namelijk met zijn Britse
collega Javid overeengekomen dat het
Verenigd Koninkrijk zal bijspringen.
Zo komen Britse politiemensen mee
de haven van Zeebrugge én de snelwegparkings beschermen.

provinciegouverneurs gevraagd om
de politieacties te coördineren. “Vergeet dat dit over enkele weken of
maanden van de baan is. Het zal hard
werken blijven, op alle niveaus. We
hebben al veel gedaan. Stel u voor
wat de situatie zou zijn als dat niet
was gebeurd.”
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Extra geld lost
problemen in de
jeugdhulp niet op
Vlaams Parlementslid Lorin Parys

De net opgerichte Commissie van Toezicht nam de voorbije maanden de Vlaamse gesloten en besloten instellingen voor jongeren
onder de loep. Haar eerste tussentijdse rapport oogt niet fraai.
“Toen ik het document las, viel ik bijna letterlijk van mijn stoel”,
zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys.
De Commissie van Toezicht, die op initiatief van het Vlaams Parlement werd opgericht, brengt maandelijks een onaangekondigd bezoek aan een van de
tien gesloten en besloten Vlaamse jeugdinstellingen. Over haar bevindingen van
januari tot juni 2018 bracht de Commissie
een tussentijds rapport uit. Dat schetst
een somber beeld van de leefomstandigheden in die instellingen.
Sommige jongeren moeten twee weken
wachten alvorens ze contact mogen opnemen met de Zelfmoordlijn. Meisjes
moeten ’s nachts een nachtemmer gebruiken wegens gebrek aan een toilet op
de kamer. In nog een andere instelling
moeten jongens bij opname een document ondertekenen dat ze geen beroep
aantekenen tegen de plaatsing. Het is
slechts een fractie van de klachten.
“Uiteraard gaan niet alle klachten over
grondrechten”, zegt Parys. “Toch moeten
we die problemen eerder vandaag dan
morgen aanpakken.”
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Extra geld is niet
het antwoord
Toen de problemen aan het licht kwamen, was de verontwaardiging groot.
“Sommige collega’s waren meer verbolgen over het feit dat dit naar buiten
kwam dan over de feiten zelf. Maar het
is mijn plicht als volksvertegenwoordiger
om zulke wantoestanden aan de kaak te
stellen”, reageert Parys. “Zonlicht is volgens mij een betere remedie dan de potjes gedekt houden.”
Maar wat is de oplossing dan? “Vlaanderen deed de laatste jaren al historische
financiële inspanningen voor de jeugdhulp. Sinds 2009 is het Fonds Jongerenwelzijn 35 procent groter geworden. Er
wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in
infrastructuur en 18 miljoen euro in extra
jobs in de jeugdhulp. In de gemeenschapsinstellingen kwamen er honderd
plaatsen bij. En in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 250 extra hulpverleners”, rekent Parys voor. Het probleem

gaat volgens hem dus verder dan louter
de budgetten.

Sneller en beter helpen
Voor Parys is de oplossing een drietrapsraket. “We hebben een crisismanager nodig
die de huidige situatie in de gemeenschapsinstellingen op korte termijn recht trekt. Ten
tweede pleit ik al jaren voor een vereenvoudiging van de jeugdhulp in het algemeen.
Iedereen, hulpverleners én jongeren, loopt
verloren in het huidige kluwen. Er zijn zoveel administratieve lasten dat hulpverleners die broodnodige hulp niet kunnen
verlenen.”
Ten slotte moet verstandiger worden geïnvesteerd, vindt Parys. “Investeer in de eerste
lijn van de jeugdhulp. We moeten jongeren
sneller en beter helpen bij een eerste probleem of crisis. Zo niet verergert de situatie,
tot we spreken over opsluiting in een gesloten setting. Soms is dat noodzakelijk, maar
vooral in het belang van de jongeren willen
we dat zoveel mogelijk vermijden. Anderzijds moeten we niet meteen elk gedrag problematiseren. We moeten ons als samenleving durven afvragen hoe ver iemand nog
mag afwijken van de normale bandbreedte
vooraleer het problematisch wordt. Nu ben
je bijvoorbeeld meteen ADHD’er, krijg je dat
label opgeplakt en medicatie toegediend.”

VI N GER AAN DE PO LS

Arco: kroniek van
een aangekondigde
ontgoocheling
Kamerlid Johan Klaps

Er komt deze legislatuur waarschijnlijk geen beursgang van
Belfius meer. De omstandigheden op de markt zijn te slecht
door de Turkse crisis en bovendien is er te veel onzekerheid
over de vergoeding voor de Arco-coöperanten. Tien jaar na het
begin van de financiële crisis gaan steeds meer stemmen op
om het verlies van de christelijke zuil te slikken.
Zevende Dag-anker Lieven Verstraete
viel op Twitter uitzonderlijk uit zijn
rol: “Beste Kris Peeters. Mijn ouders
waren hun hele leven overtuigde Kajotters. Maar mijn vader is bitter gestorven om wat met Bacob/Dexia en
Arco gebeurde. Hij liet me 2 683 euro
na. Ik ga ervanuit dat dit helemaal
weg is. Geef dit nu gewoon toe. Het
zal je deugd doen.” Enkele uren later
verwijderde hij zijn bericht.

beide beslissingen trouwens los van
elkaar. “Het naar de beurs brengen
van Belfius gaat over de vraag of de
overheid een bank moet bezitten, en
het moment van verkoop zou moeten
afhangen van de marktsituatie. De
vergoeding van de Arco-coöperanten
is een apart dossier. Voor ons was het
politiek akkoord daarover altijd al afhankelijk van de juridische toets van
Europa.”

Nochtans was het jaar goed begonnen
voor Belfius. De beurzen stonden op
een hoogtepunt, de onzekerheid op
de financiële markten was laag, de
verliezen van de Dexia-erfenis werden langzaam weggewerkt. Op dat
moment koppelde de CD&V echter de
beursgang van Belfius aan een oplossing voor Arco. En daarover deed
Europa moeilijk.

Was Belfius begin dit jaar naar de
beurs gebracht, dan had dat waarschijnlijk 6 à 8 miljard euro opgebracht. Vandaag ligt die vork een
miljard lager. Voormalig premier Yves
Leterme (CD&V) betaalde in 2011 een
goeie 4 miljard voor Dexia. Voor
Johan Klaps, ooit zelf bankier, blijft
Dexia een slechte belegging. “Leterme
zegt graag dat we geld hebben verdiend aan het redden van de banken,
maar de ‘winst’ voor de belastingbetaler is relatief. We blijven garant

Twee aparte dossiers
Voor Kamerlid Johan Klaps staan

staan voor 90 miljard aan risicovolle
kredieten, de Gemeentelijke Holding
is weg. Een belegging op de BEL20
hield minder risico in en had dubbel
zoveel opgebracht.”

Juridische onzekerheid blijft
In juli werd opnieuw over een koppeling tussen Arco en de beursgang
beslist: een deel van de opbrengst
van de beursgang zou opzij worden
gezet voor de coöperanten in een speciaal fonds dat dan verder door
beweging.net moest worden gespijsd.
Volgens de spindoctors van de CD&V
was er nu eindelijk duidelijkheid
voor de bedrogen coöperanten. Maar
ook dat was weer te voortvarend.
Begin september vond er een cruciale
raad van bestuur plaats bij Belfius,
waarbij de beursgang eigenlijk on
hold werd gezet. Er werd geoordeeld
dat de juridische onzekerheid over de
Arco-deal te groot was. “Aangezien de
bank zelf de politieke koppeling niet
ongedaan kan maken, zeggen ze
eigenlijk dat de beursgang voor hen
in die omstandigheden niet hoeft”,
zegt Klaps. “Ik vrees dat Lieven
Verstraete profetische woorden heeft
gesproken. Op een dag zullen we
moeten toegeven dat het ondanks
alle pogingen niet is gelukt.”
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‘Zwarte verkeerspunten’ zijn geen
prioriteit voor Brusselse regering
“Het is pijnlijk duidelijk: verkeersveiligheid staat onderaan het prioriteitenlijstje van deze Brusselse regering.” Dat stelt Brussels parlementslid Cieltje Van Achter vast op basis van het antwoord op haar
schriftelijke vraag over de aanpak van de zwarte verkeerspunten in
het gewest.
Drie jaar geleden werd een lijst opgesteld van 101 ongevalgevoelige
zones in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest: de zogenaamde ‘zwarte verkeerspunten’. De lijst kwam er op
basis van een studie naar de plaatsen
waar tussen 2010 en 2013 de meeste
ongevallen gebeurden. Veel verder
dan het opstellen van een lijst is men
sindsdien echter niet gekomen. Voor
slechts 13 van de 101 zones kwam er
een oplossing. Met 68 van deze 101
gevaarlijke zones is er gewoonweg
niets gebeurd. Er is zelfs niet bekeken
hoe men deze zones kan aanpakken.

antwoord dat “alleen met gevoelig
meer dossierbehandelaars bij de
administratie Brussel Mobiliteit de
thematiek oplosbaar is”. Kortom: er is
te weinig personeel en de regering
vindt het klaarblijkelijk niet belangrijk genoeg om te investeren in verkeersveiligheid.

kelijk wel stoere beloftes doet, maar
dat die alweer niet in de praktijk worden omgezet. Minister Smet is duidelijk niet van plan de zwarte
verkeerspunten tijdens zijn mandaat
aan te pakken”, aldus Van Achter.
Verkeersveiligheid leeft enorm bij alle
Brusselaars, en terecht. Maar deze
regering laat na krachtdadige beslissingen te nemen. Zelfs het wegwerken
van zwarte verkeerspunten lukt niet.
“Het volstaat natuurlijk niet om gewoon te zeggen dat in Brussel het
aantal verkeersslachtoffers moet halveren tegen 2020 en verder gewoon

Doortastend beleid nodig
De staatssecretaris bevoegd voor verkeersveiligheid, Bianca Debaets (CD&V),
distilleerde uit de lijst van de 101
gevaarlijke plaatsen dertig prioritaire
zones die zo snel als mogelijk in deze
legislatuur zouden worden aangepakt. Maar ook hier werden er slechts
zeven onder handen genomen. Met
een derde van die prioritaire zwarte
punten gebeurde helemaal niets.
Voor de 71 zwarte punten die niet als
prioritair werden bestempeld, speelt
minister van Openbare Werken Pascal
Smet (sp.a) de bal gewoon door naar
de volgende legislatuur. “Dat is simpelweg de verantwoordelijkheid van
zich afschuiven en afwentelen op de
volgende bestuursperiode”, reageert
Van Achter. “Dat is geen doortastend
beleid.” Smet verklaart zelf in zijn
16

Brussels parlementslid Cieltje Van Achter: “Het is de eerste keer dat we een globaal
overzicht krijgen van de aanpak van de ongevalgevoelige zones. De cijfers zijn onthutsend.”

Stoere beloftes
zonder resultaat
De resultaten zijn ronduit ondermaats. Nochtans verklaarde staatssecretaris Debaets bij de bekendmaking van de lijst dat ze snel actie
zou ondernemen. “Ik stel vast dat
staatssecretaris Debaets zoals gebrui-

af te wachten. Er is dringend nood
aan een doortastend verkeersveiligheidsplan met concrete acties, budget
en timing”, besluit Cieltje Van Achter.
“Ben Weyts toont in Vlaanderen alvast aan dat een dergelijke aanpak
ook effectief werkt.”

VERR EKI JKER

Continent zonder grens
‘Continent zonder grens’ ligt in de rekken: het langverwachte boek
over de Europese migratiecrisis, waar staatssecretaris Theo
Francken samen met speechschrijver Joren Vermeersch ruim twee
jaar aan werkte. Een gesprek met de auteurs.
Dit boek gaat over véél meer dan
louter migratie. Economie, geschiedenis, politiek, cultuurkritiek: het komt allemaal aan bod.
Waarom gingen jullie zo breed?
Theo Francken: “We móesten wel
breed gaan, want zonder kennis
van de diepere oorzaken van de
migratiecrisis kun je geen werkbare oplossingen uitdenken. Dan
kom je uit bij zeer diverse factoren,
gaande van economische ongelijkheid, het Europese schuldcomplex,
de onhoudbare bevolkingsgroei in
Afrika, tot de al te grote invloed
van internationale rechtspraak op
het Europese migratiebeleid.”
Joren Vermeersch: “Mensen hebben het recht om te vernemen hoe
de vork écht in de steel zit, in al
zijn complexiteit. De media doen er
alles aan om de migratiecrisis te
reduceren tot een vluchtelingenkwestie, terwijl Europa in werkelijkheid gebukt gaat onder een
brede migratiecrisis met veel diepere oorzaken. Daaruit is het idee
voor dit boek ontstaan, ruim twee
jaar geleden al. De burger het hele
verhaal vertellen, zonder taboes.”
Tegelijk krijgt de lezer een
unieke inkijk achter de schermen van de toppolitiek. De stukken over de Soedan-kwestie en
de Visum-kwestie lezen als een
politieke thriller. Een bewuste
redactionele keuze?
Theo: “Eigenlijk niet. Die episodes
wáren gewoon politieke thrillers.

Soms overtreft de realiteit de verbeelding. Er waren momenten waarop ik
dacht: ‘Dit kan niet, dit is een film.’
Voor een deel was de redactie van die
stukken zelfs therapeutisch. Eindelijk
kon ik eens stilstaan bij wat er zich
allemaal had afgespeeld.”
Joren: “De burger denkt soms dat alles
berekend is in de politiek, maar improvisatie speelt ook een grote rol. Soms
moest Theo knopen doorhakken terwijl de pers zijn hoofd al op het kapblok had gelegd. We hebben de

Brexit, euroscepticisme, aanslagen, culturele angst voor de
islam … Europa beleeft roerige
tijden. In Continent zonder
grens betogen Theo Francken
en Joren Vermeersch dat onder
meer de massale immigratie
daarvoor verantwoordelijk is.
Ze nemen de lezer mee naar
de achterkamerpolitiek van de
Europese Raden en de mechanismen van de mensensmokkelindustrie, maar ook doorheen de getormenteerde geschiedenis van Europa. Tegelijk toont het boek ons de weg
vooruit: hoe het elders in de
wereld wél anders kan, en hoe
het moet in Europa.
Theo Francken en Joren Vermeersch,
Continent zonder grens, Uitgeverij
Doorbraak, 19,99 euro. Leden van de
N-VA kopen het boek met 2 euro korting
op www.continentzondergrens.be.

verwarring, de twijfel en de daadkracht van Theo op die momenten
zo getrouw mogelijk trachten weer
te geven. Dat is misschien wel de
grootste kracht van dit boek: de
lezer kruipt echt in het vel van
Theo.”
Al lezend dachten wij: ‘Dit is
Theo ten voeten uit.’ Recht voor
de raap. Geen blad voor de
mond. Ook op dit boek zal veel
kritiek komen.
Theo: “Tja. Kritiek krijgen is nu
eenmaal de prijs die je betaalt als
je taboes durft doorbreken, zeker
als niemand anders dat aandurft.
Onze argumentatie is zeer solide,
laat de kritiek dus maar komen.”

Gebruik b
uw beste ij
lling
promotie de
co
Continen de
tN-VA
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Flexibelere wetgeving zorgt voor
meer werkstudenten buiten de zomer
Voor het eerst in jaren daalde het aantal jobstudenten in de zomermaanden. Die vaststelling kwam
als een verrassing maar is gemakkelijk te verklaren: dankzij de steeds flexibelere wetgeving doen
steeds meer jongeren ook buiten de zomermaanden een studentenjob. Hun aantal groeide met 13
procent.
De versoepeling van de studentenarbeid kwam er dankzij het aanhoudende parlementaire werk van onder
meer onze volksvertegenwoordigers
Werner Janssen, Koen Daniëls en
Andries Gryffroy, samen met minister
van Financiën Johan Van Overtveldt.
Studenten kunnen nu, in plaats van

maximaal 50 dagen, een totaal van
475 uren gespreid over het volledige
jaar werken. Die versoepeling biedt
zowel voor de bedrijven als de studenten voordelen. Bedrijven hebben
de mogelijkheid om studenten gerichter in te plannen tijdens het jaar. En
studenten kunnen zich meer focussen

op (her)examens en genieten van een
zorgeloze zomer.
Ook heel wat Jong N-VA’ers werken in
hun studentenstad tijdens de week, of
in hun thuisstad in het weekend. We
laten er graag enkelen aan het woord.

Lindsey Pauwels (22), bestuurslid Jong N-VA Klein-Brabant
“Al sinds mijn 16de doe ik weekendwerk in de horeca. Momenteel combineer
ik een master Handelsingenieur met een vijftiental uur werk in het CultuurCafé
te Bornem. Studies combineren met een studentenjob is voor mij zoveel meer
dan een centje bijverdienen. Het is natuurlijk fijn om elke week een mooi
bedrag te kunnen spenderen of opzij te zetten, maar ik vind het vooral aangenaam om in contact te komen met klanten, samen te werken met collega’s
en elke dag mezelf te ontplooien.”

Sybren Verhoeven (28),
lid van het dagelijks
bestuur Jong N-VA Nationaal
“Als 28-jarige zelfstandige student is het niet eenvoudig om werken en studie
te combineren. Vanaf 25 jaar vallen verschillende studentikoze voordelen weg
en ben je verplicht om te werken tijdens je studies. Daarom werk ik in een bottelmultinational van frisdranken. Tegenwoordig kan je als student flexibel zijn.
Aangezien ik in de zomer niet alle dagen in het bedrijf kan werken, is het handig om ook gedurende het jaar te
werken. Zo kan ik mijn 475 uren
optimaal benutten.”

Selina De Witte (23), secretaris Jong N-VA Tienen
“Ik heb vaak geen les overdag en kan dankzij de nieuwe wetgeving gemakkelijk gaan werken in een kledingwinkel en een bakkerij. Mijn uren kan ik
opsparen. Zo verlies ik niet meteen een hele dag als ik maar enkele uren
werk. Zo kon ik ook nog vakantiewerk doen op mijn stagebedrijf BENEO en
meteen meer ervaring opdoen in het werkveld.”
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Wouter Duyck: “Meer ambitie in het onderwijs is noodzakelijk voor onze welvaart”
Het Vlaamse onderwijs vormde bij de start van het schooljaar
weer onderwerp van debat. Professor Cognitieve Psychologie
Wouter Duyck (UGent) is een gerespecteerde stem in dat debat.
Wij vroegen hem naar zijn inzichten.
U kant zich tegen de zesjescultuur.
De lat moet hoger, zegt u. Hoe komt
het dat ze nu te laag ligt?
“In het Vlaamse onderwijs is het
terechte streven naar gelijke kansen
al te vaak geïnterpreteerd als het realiseren van gelijke uitkomsten. Absurd, want kinderen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ondertussen groeide een onderwijscultuur
waarin men vooral energie besteedt
aan de realisatie van minimumdoelen. Wie meer in zijn mars heeft,
wordt onvoldoende uitgedaagd, want
dat vergroot enkel de prestatiekloof.
Een zes op tien volstaat. Dat leidde
ertoe dat Vlaamse leerlingen nu de
laagste prestatiemotivatie hebben van
heel Europa. Bijgevolg hebben we
bijna de helft minder wiskundetoppers dan 15 jaar geleden. Dat zijn
dramatische evoluties. Vlaanderen
heeft geen andere optie dan een kenniseconomie te zijn. Dat vereist de
ontginning van onze voornaamste
grondstof: onze hersencellen. We
weten uit onderzoek dat goede leerprestaties op lange termijn sterk
samenhangen met het bruto nationaal product van een regio. Meer ambitie in het onderwijs is dus noodzakelijk voor onze toekomstige welvaart.”
Vlaanderen tuimelt van de kop
naar de staart in internationaal

onderzoek naar begrijpend lezen.
Hoe verklaart u dat?
“Slechts drie Europese landen doen
het nu nog slechter voor begrijpend
lezen. Het duurt nu een half (leer)jaar
langer vooraleer kinderen in het
vierde leerjaar hetzelfde niveau halen
als tien jaar geleden. De tijd die wordt
gespendeerd aan lezen daalde met 40
procent. Scholen wijden steeds meer
tijd aan brede maatschappelijke uitdagingen. Cognitieve basisvaardigheden belanden steeds meer op het
achterplan. Zeer verontrustend is
vooral dat deze alarmsignalen zelfs
niet leiden tot een koerswijziging.
Integendeel, het katholieke onderwijs
kondigde aan er nog een
schepje bovenop te doen
en een uur Nederlands te
schrappen voor Mens &
Samenleving. Tragisch, omdat onderzoek toont dat
vooral voor kwetsbare kinderen deze basisvaardigheden dé motor zijn van
sociale mobiliteit. Veel
leraren beseffen dit, en
schrijven mij, maar ze vinden te vaak geen gehoor
bij hun onderwijskoepel.”

“Dat klopt. Een jaar studeren kost de
belastingbetaler ruim 10 000 euro.
Toch zien we dat bijna 40 procent van
alle nieuwelingen aan de universiteit
het jaar erop verdwenen is. We kunnen een deel van die studenten de
teleurstelling en kosten besparen. Ons
SIMON-onderzoek aan de UGent toont
aan dat we kansloze studenten met
95 procent zekerheid kunnen identificeren. Het gaat dan om studenten die
geen eenvoudig vraagstukje kunnen
oplossen. Problematisch is ook dat
studenten steeds langer studeren nu
ze zelf flexibel vakken kunnen plannen. Slechts een derde van de studenten slaagt nog voor alle vakken na
twee zittijden. Alle anderen nemen
steeds meer vakken mee. Die regels
worden best strenger.”

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

Volg Wouter Duyck op Twitter
(@wduyck) en via
www.wouterduyck.be

U bent voorstander van
een oriënteringsproef
voor aanvang van het
hoger onderwijs.

Wouter Duyck: “Het is zeer verontrustend dat de alarmsignalen
zelfs niet tot een koerswijziging leiden.”
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ONV ERGETE LIJK

De Nederlanden één en onverdeeld
Op 21 september 1558, 460 jaar geleden, stierf keizer Karel V
op 58-jarige leeftijd. Net zoals zijn voorouders maakte
Karel V werk van de Nederlanden
als één staat. Zijn beleid rustte op
twee sporen: territoriale eenheid en
centralisatie. Voor de territoriale
eenheid voegde Karel V in de loop
van zijn regeerperiode gebieden toe
aan zijn Bourgondische erflanden.
Het gaat onder meer om Doornik,
Friesland en Artesië. Sommige van
die nieuw verworven gebieden
waren ondergeschikt aan ‘buitenlandse’ machten zoals de Franse
kroon en het Heilige Roomse Rijk.
Karel V bevrijdde Vlaanderen en
Artesië zo uit het leenverband met
de Franse koning.
Om de Nederlanden efficiënt te
kunnen besturen, reorganiseerde Karel V de centrale
bestuursorganen. Daarnaast streefde hij naar unificatie,
waarbij veel stedelijk gewoonterecht moest plaatsmaken
voor de centrale keizerlijke wetgeving. Die centralisatie - en

de daarmee gepaard gaande stijgende belastingdruk - leidde
tot weerstand. Zo weigerde Gent in 1531 in te stemmen met
een vorstelijke bede. Karel V
moest persoonlijk naar zijn geboortestad komen om de Gentenaars in het gareel te krijgen. Hij
brak de macht van de gilden en
strafte de regenten door hen met
een strop om de hals vergiffenis te
laten vragen. Het leverde de
Gentenaars de bijnaam stroppendragers op.
De vergroting van het Nederlandse
grondgebied, dat de Zeventien Provinciën werd genoemd, leidde tot
een snelle economische groei en
de opkomst van een commerciële
geldmarkt. Keizer Karel V voltooide de Nederlandse eenheid
met de Pragmatieke Sanctie in 1549: de Nederlanden zouden
steeds één en onverdeeld worden overgeërfd. Maar daar besliste de val van Antwerpen in 1585 anders over ...

M EER WAA RDE

Plots mocht ik niet meer lachen
Toen Iran in 1979 een strenge islamitische republiek werd, zag het
leven er plots helemaal anders uit
voor de toen vierjarige Darya
Safai. Ze mocht als meisje niet
meer lachen of naar muziek luisteren. Later, als studente tandheelkunde, nam ze samen met haar
toekomstige echtgenoot deel aan
de studentenprotesten tegen het
islamitische regime en belandde ze in de gevangenis. Toen
ze na een zware periode voorwaardelijk vrij kwam,
vluchtte ze samen met haar man via Turkije naar België.
Darya bouwde in ons land een bloeiende tandartspraktijk
uit, maar vooral: ze ging zich steeds meer engageren voor
de gelijkwaardigheid van alle onderdrukte vrouwen en
tegen het islamisme. Ze is ook kandidaat op de N-VA-lijst
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voor de provincieraadsverkiezingen in Vlaams-Brabant.
Plots mocht ik niet meer lachen is het even droevige als
hoopgevende verhaal van een jonge vrouw die ontsnapte
aan de tentakels van een islamitisch schrikbewind.
Darya Safai, Plots mocht ik niet meer lachen. Hoe de Islam
vrouwen onderdrukt, uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts,
22,29 euro.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Plots mocht ik
niet meer lachen. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen
op de vraag: “Wie greep in 1979 de macht in Iran?” Stuur
uw antwoord voor 9 oktober naar magazine@n-va.be of naar
N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.
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“

De eens zo kleine N-VA is
uitgegroeid tot de echte
volkspartij van Vlaanderen.

