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werking tussen aso en tso,
dan zou het een eerste aanzet
kunnen worden om – vanuit
het onderwijsveld zelf – de
gewraakte schotten tussen
aso en tso zinvol af te bouwen of transparant te maken.
Dat kan bijvoorbeeld door
een deel van het lessenpakket uit te besteden en te laten
plaatsvinden in een tsopartnerschool.
Eric Claeyssens,
gepensioneerd leraar tso

HOGER ONDERWIJS (1)

WOUTER VAN BESIEN (1)

Wouter Van Besien
poneert het volgende: ‘In
2018 moet er een andere burgemeester komen’ (Knack nr.
20). Laat de Antwerpenaren
daarover beslissen, meneer
Van Besien. Dat heet democratie.
Rania Desaegher

WOUTER VAN BESIEN (2)

De SP.A noemt Wouter
Van Besien als mogelijke
lijsttrekker van een gemeenschappelijke lijst in Antwerpen. Maar Groen zou beter
moeten weten dan in zee te
gaan met een partij die alleen
nog bestaat bij gratie van
politici met tanende invloed.
Dat Groen
bij de laatste peiling
is gestegen,
is volgens
mij vooral
dankzij
Meyrem
Almaci’s
aantreden als voorzitster. Bij
veel mensen heeft dat het
vertrouwen in Groen een
stuk bevorderd.
Olav Heirman

ONDERWIJS

Hans Hoppe

HOGER ONDERWIJS (2)

Het is al overvloedig
gebleken dat toelatings- en
oriënteringsproeven voor
het hoger onderwijs niet de
juiste selectie maken. Laat de
studenten dus maar proberen. Overigens moet je in de
meeste landen aan bepaalde
voorwaarden voldoen om je
aan een universiteit te kunnen inschrijven. De vraag is
hoe je de kosten voor de
belastingbetaler kunt beperken en tegelijk de vrije
keuze kunt blijven garanderen.
Alex Flour

PERS EN POLITIEK (1)

De voorzitter van de
grootste partij van het land
zegt dat alle politici een
beetje paranoïde zijn als het

Annelies Cobergs

PERS EN POLITIEK (2)

Bart De Wever kiest de
media en de journalisten die
hem niet op de rooster leggen. Hij vermijdt kritische
vragen. Hij weigert in debat
te gaan.
Bertin Sanders

HOOGSENSITIVITEIT

Het verheugt mij dat er nu
een wetenschappelijke
omschrijving van hoogsensitiviteit is, namelijk een veel diepere (cognitieve) verwerking
van omgevingsprikkels (‘Ik
weet wat het is om je anders
te voelen’, Knack nr. 19). Dat
kan dus
met hersenscans
worden
aangetoond. Ik
mis in dat
verband
wel iets
over de verwerking van sociale prikkels, volgens mij een
van de hoogste vormen van
informatieverwerking:
mimiek, intonatie, ironie, hoe
staat de ander tegenover mij,
enzovoort.
Bart Pluymers

STAATSVEILIGHEID

In het boek van Lars Bové
over de Staatsveiligheid
wordt geregeld teruggekomen op de conﬂicten tussen
de diensten van de Staatsveiligheid en andere Belgische
recherchediensten (‘Wie
▲

Vanaf volgend schooljaar
start in een vijftigtal aso-

scholen een nieuwe studierichting die meer belang
hecht aan wetenschap en
wiskunde en in de eerste
graad zelfs engineering en
robotica zal aanbieden. De
nieuwe richting, STEM, zou
een leemte in het secundair
onderwijs opvullen en intelligente leerlingen net zo uitdagen als de richting Latijn.
Maar het argument dat zo’n
richting met wetenschap en
techniek niet bestaat in het
secundair onderwijs is ﬂagrant onjuist en gevaarlijk.
Binnen het tso zijn er verschillende richtingen met
zo’n proﬁel. Vooral industriële wetenschappen, maar
ook andere doorstroomrichtingen zoals elektronica en
elektromechanica hebben
een opvallend hoger STEM gehalte dan de geplande vijf
uur in de nieuwe aso-richting. Daarnaast is het bijna
ondenkbaar dat de aso-scholen de nodige expertise en
infrastructuur hebben om
dat naar behoren te doen.
Een omgeschoolde theoreticus wordt met wat didactisch materiaal geen
enthousiasmerende techneut, maar blijft een onzekere amateur.
Mocht het initiatief echter
leiden tot een intense samen-

Ik snap niet wat er mis is
met de uitspraken van Rik
Torfs (‘Het is vooral heel jammer dat Rik Torfs steeds meer
hardop zegt dat er studenten
zijn die hij niet hoeft’,
Knack.be). Een universiteit
mag gerust een intellectueel
elitaire instelling blijven. Een
algemeen en bindend toegangsexamen zou echt wel
een oplossing bieden. Het is
belachelijk om mensen een
richting te laten volgen die ze
niet aankunnen.

over journalisten gaat (Bart
De Wever: ‘Relatie tussen
politici en journalisten volgt
spel van vraag en aanbod’,
Knack.be). Een interview
moet waarheidsgetrouw
weergegeven worden en niet
uit zijn context worden
gerukt. Dat is net de reden
waarom politici wantrouwig
zijn ten opzichte van de pers.
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