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Studenten kunnen
veranderen
Midden februari begint aan
de hogescholen en universiteiten het tweede semester. Sinds
dit jaar kunnen studenten, die
het eerste semester te zwaar
vonden of voelen dat ze niet op
hun plaats zitten, vanaf het
tweede semester een heel nieuwe studierichting aanvatten. In
Gent had de Arteveldehogeschool al begeleiding op maat
voor dergelijke uitvallers. Nu
pakt ook de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven met een
dergelijk programma uit, en
wellicht zullen nog hogescholen volgen. Sommige studenten kunnen probleemloos instappen in een nieuwe opleiding omdat in het tweede semester gestart wordt met
nieuwe opleidingsonderdelen.
Bij andere studenten moet, afhankelijk van de richting die ze
al hebben gevolgd, worden gezocht naar een individueler
traject. (belga)

Boutens ontkent
betrokkenheid
bij vechtpartij
Waarom zoveel meisjes, vroeg prins Filip zich af. Op de voorgrond een glunderende minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. © Katrijn Van Giel

,,Worden we hofleverancier?’’
Prinselijke aandacht steunt Mechelse en Nijlense studenten bij hun eerste stappen in het ondernemerschap.
MECHELEN.
OOG bezoek gisteren in de Katholieke
Hogeschool Mechelen. Prins Filip
kwam er in het gezelschap van de Vlaamse ministers Fientje Moerman (Economie, VLD) en Frank Vandenbroucke (Onderwijs, SP.A)
projecten bezoeken waarin de
studenten kunnen proeven van
het magische woord ,,ondernemen’’.
De persbelangstelling was
groot. De aanvaring die de
prins met twee hoofdredacteurs heeft gehad, lag nog vers
in het geheugen. Maar Filip
kweet zich netjes van zijn protocollaire taak en trok niemand aan de mouw.
De prins had naar verluidt

H

zelf om dit bezoek verzocht.
Hij toonde belangstelling voor
het werk van de studenten. In
de projecten leren de studenten een idee in een businessplan te gieten en dat uit te voeren.
De Mechelse bedrijfjes presenteerden zich als HR4U (uitzendwerk voor personeelsdiensten), Job Aid (uitzendbureau administratie en promotie), Think Fair (promomateriaal
beurzen)
en
Publi-Design (drukwerk).
Job Aid had Dexia als klant
kunnen overtuigen en Think
Fair had contact met een bedrijf uit de Antwerpse diamantsector. De studenten
dachten al helemaal in corporate termen, ze noemden zichzelf allemaal manager en spra-

ken over 25 procent winst, bestaande uit aandelen natuurlijk.
Bij Publi-Design toonde de
kroonprins bijzondere interesse voor het drukwerk op hout
dat de studenten etaleerden,
een exclusief en origineel product.
,,We hebben nog maar één
klant’’, zei manager Dorien Nagels. ,,Een tuinarchitect voor
wie dit een perfect visitekaartje
is. Maar hopelijk komen er een
pak meer. En nu de prins ons
kent, worden we misschien
hofleverancier.’’
De prins verwonderde zich
over het overwicht van de
meisjes. Het ging om de bachelor office management, het
vroegere secretariaat. Jongens
zijn er nog schaars.

Na Mechelen bezocht de
prins ook het Githo van Nijlen.
Daar stelden de laatstejaars van
de richting Auto hun groene
motor voor. Die draait op
koolzaadolie en is samengesteld uit gerecycleerde onderdelen. Een duurzaam huzarenstukje, helemaal in lijn met de
klimaat-actualiteit.
De Mechelse en Nijlense projecten passen in de vijfde editie
van de Prijs Ondernemende
School die de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) uitreikt aan leerlingen en
studenten die hun creativiteit
omzetten in een onderneming.
Het project wil zo het ondernemerschap in Vlaanderen aanscherpen. Op dat vlak scoren
we slechter dan landen als Nederland of de VS.

De correctionele rechtbank
van Kortrijk velt op 7 maart
een vonnis in de zaak waarin
beroepsmilitair Thomas Boutens uit Buggenhout zich moet
verantwoorden voor zijn vermoedelijke betrokkenheid bij
een vechtpartij waarbij iemand
zwaargewond raakte. Boutens
wordt beschouwd als de stichter van het racistische genootschap ‘Bloed, Bodem, Eer en
Trouw’. De man zit al ruim vijf
maanden in voorhechtenis, op
verdenking van het voorbereiden van terreuraanslagen tegen de Belgische staat. Hij blijft
ook ontkennen dat hij bij de
vechtpartij in Izegem betrokken was. Twee getuigen wezen
Boutens eind vorig jaar op de
rechtbank in Kortrijk nochtans
aan als de man die in januari
2002 op een fuif een 22-jarige
man uit Tienen een vuistslag
toediende. (belga)

Die boodschap was gesneden
koek voor de ministers Moerman en Vandenbroucke, die
eind november samen het actieplan Ondernemend Onderwijs opgezet hebben.
De Vlaamse regering investeert 2,5 miljoen euro in zogenaamde brugprojecten die de
kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven proberen te dichten. De Unizo-prijs is er daar
een van en krijgt 250.000 euro
subsidie. De winnaar wordt op
30 mei bekendgemaakt en
krijgt 3.000 euro. Er zijn
108 projecten ingeschreven.
Tot 9 februari loopt ook de
Ondernemersklasseweek in de De nationale vakbonden van
secundaire scholen. Volgend de brandweer zijn ongerust
jaar wordt die naar de hoge- over de tegen 2009-2010 geplande hervorming van hun
scholen uitgebreid. (ty)
x www.ondernemendeschool.be
beroep. In een gemeenschappelijk vakbondsfront eisen ze
de erkenning als risicoberoep
en een herziening van de barema’s en fiscale vrijstelling voor
professionele brandweerlieden, zoals die al bestaat voor
op dat een school geen fabriek vrijwilligers. (belga)
of een supermarkt is, maar de
plaats waar de samenleving
van morgen wordt opgeleid.
De katholieke oudervereniging Ufapec reageert iets gematigder.
,,Ik twijfel er niet aan dat de
directeur zijn school als een Als het verbod op de verkoop
goede huisvader bestuurt’’, al- van honden en katten in windus voorzitter Thierry Lam- kels wordt goedgekeurd, zijn
3.230 jobs bedreigd. Dat zegt
bermont.
,,Volgens de informatie waar- de vzw Andibel, die 500 dieover wij beschikken, rechtvaar- renzaken groepeert. ,,We dendigt de situatie in de school de ken dat de afgevaardigden geen
rekening hebben gehouden
installatie van het systeem.’’
Ook de Waalse minister van met de sociale impact van een
Onderwijs Marie Arena (PS) is dergelijke maatregel’’, zegt
niet enthousiast, maar laat de Léonard Monami, de voorzitter van de vzw. (belga)
school begaan. (bbd)

Brandweer
betoogt op
28 februari

Polemiek over registratie vingerafdrukken op school
Een Waalse oudervereniging vreest voor een veiligheidsopbod tussen de
scholen.
BRUSSEL (BELGA, DS). De
Luikse school Marie-Josée gaat
voortaan de vingerafdrukken
van haar leerlingen registreren
aan de schoolpoort. De school
doet dat naar eigen zeggen om
de lokalen te beveiligen, het
spijbelgedrag te controleren en
om inbraken te vermijden.
Directeur Christian Modave
wijst in zijn communicatie
vooral op het bestrijden van de
afwezigheden. In zijn school
met technisch en beroepson-

derwijs spijbelt elke dag tien tot
twintig procent van de leerlingen. ,,Dankzij het systeem met
vingerafdrukken weten we
meteen welke leerlingen er
zijn, wie er niet is en wie te laat
komt’’, zei de directeur gisteren
aan de VRT-radio.
Het toestel heeft nog een extra voordeel volgens hem:
,,Niet iedereen kan zomaar de
school in of uit wandelen.
Want we hebben al jongeren
van elders over de vloer gehad
die onze leerlingen slagen kwamen geven.’’
Het systeem komt uit Frankrijk. Het zou een primeur zijn
voor Wallonië nadat eerder al
twee Brusselse scholen een ge-

lijkaardig vingerafdrukkensysteem hadden laten installeren.
De directeur wijst er nog op
dat leerlingen het recht behouden om hun vingerafdrukken
.

,,EEN SCHOOL IS
GEEN FABRIEK OF
SUPERMARKT’’
niet te laten registreren. ,,We
verplichten hen niet.’’
Toch stuit het systeem op verzet in Wallonië. Want in geen
enkel Brussels of Waals geval
werd het advies van de Commissie voor de bescherming

van de persoonlijke levenssfeer
ingewonnen. Volgens de privacycommissie is de maatregel
disproportioneel: een zware
maatregel voor een relatief beperkt probleem.
Ook Fapeo, de oudervereniging van het Waalse gemeenschapsonderwijs, is niet te
spreken over het initiatief.
,,Het gaat hier om een opbod
tussen de scholen’’, zegt voorzitter Philippe Schwarzenberger.
,,Dit soort maatregelen wordt
gebruikt om ouders te overtuigen hun kinderen naar de
school in kwestie te sturen,
maar hoe ver kan men gaan?’’
De oudervereniging wijst er-

Verkoopsverbod
honden en katten
bedreigt jobs

