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Het lijkt wel of het onderwijs moet de oplossing bieden voor allerlei maatschappelijke
problemen door de jeugd op het juiste pad te zetten of voldoende vaardigheden bij te
brengen. Milieubewustzijn, gezonde voeding, meer beweging, verdraagzaamheid,
antipesthouding, verkeersgedrag, burgerschap, diversiteit, taalvaardigheid … op deze
domeinen en nog vele andere wordt de school geacht verantwoordelijkheid op te nemen.
Maar de scholen kennen heel wat moeilijkheden: onvoldoende en verouderde
infrastructuur, administratieve overlast, regelneverij en juridisering, uitstroom van
leraars, marktdenken en privatisering, besparingen …
Het lijkt wel een gammel bootje dat tot zinkens toe is overladen.
Deze problematiek en een aantal actuele vragen zullen
tijdens deze voordracht aan bod komen. Ontstaat er een
nieuwe onderwijsstructuur in Vlaanderen met het al dan
niet verdwijnen van de schotten tussen ASO, TSO en
BSO? Vormt een verhoging van het inschrijvingsgeld
een drempel voor de toegang tot het hoger onderwijs?
Kan het inclusief onderwijs slagen? Moet het
levensbeschouwelijke aspect beklemtoond worden?...

Mieke Van Hecke was van 1995 tot 2004 volksvertegenwoordiger voor de CVP - CD&V

in het Vlaams Parlement en was sinds 1 juli 2004 directeur-generaal van het Vlaams
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Zij bleef dit tot september 2014.
Zij was en blijft één van de belangrijkste figuren in het Vlaams onderwijslandschap en is
dus uitstekend geplaatst om deze problematiek toe te lichten. We zijn benieuwd naar
haar standpunten en opvattingen.
Een voordracht die waardevolle inzichten zal aanreiken aan allen die bekommerd zijn om
de toekomst van onze kinderen en van de maatschappij.
De voordracht wordt ingericht met de steun van Vormingplus-Kempen.
Iedereen is van harte welkom.
De inkomprijs is 5 euro.
Betaling ter plaatse aan de balie.
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