
 

onderwijs
15 OKTOBER 2015

U-Residence Vrije Universiteit Brussel

Het onderwijs in Vlaanderen staat voor immense uitdagingen. Maatschappelijke evoluties, technolo-
gische innovaties, sociaaleconomische factoren, (ingrijpende) demografische factoren, budgetttaire 
beperkingen, nieuwe pedagogische inzichten …: het zijn allemaal factoren die de sector en het beleid 
verplichten om te evolueren en te hervormen.
Er gaat nauwelijks een dag voorbij waarop de media geen aandacht besteden aan een of meerdere 
gevoelige thema’s en hete hangijzers, zoals de ingrijpende hervorming van het secundair onderwijs, 
de toepassing van het M-decreet, de problematiek van armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting, 
diversiteit en integratie, radicalisering van islamitische jongeren, de discussie over het levensbeschou-
welijk onderwijs, de hervorming van de lerarenopleiding, de (maatschappelijke) rol van de leerkracht, 
de falende burgerschapseducatie, de grote schooluitval, de vermarkting van het hoger onderwijs, de 
keuzevrijheid die mogelijk in het gedrang komt omwille van budgettaire maar ook ideologische rede-
nen, enz.
Onderwijs beroert de geesten én de harten van velen, wat niet verwonderlijk is want het gaat over het 
welzijn en de toekomst van onze kinderen en dus van onze maatschappij van vandaag en morgen.
Redenen te over voor HVV om van het brede onderwijsdebat haar nieuwe jaarthema te maken.
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DE SPREKERS

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Dimokritos Kavadias, Vrije Universiteit Brussel

Veronique Pertry, advocate

Jeffrey Tyssens, Vrije Universiteit Brussel

HET PROGRAMMA

korte uiteenzetting door de sprekers

debat, gemodereerd door ex-De Standaard journalist Guy Tegenbos

interactie met het publiek

receptie

WAAR? 
Vrije Universiteit Brussel, U-Residence (Campus Pleinlaan 2, 1050 Brussel)

Parkeren kan op de campus.

WANNEER?
Donderdagavond 15 oktober, 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)

INSCHRIJVINGEN
Deelname is kosteloos, maar graag vooraf inschrijven via secretariaat@h-vv.be of 03 233 70 32.

Voor meer informatie, contacteer het Nationaal secretariaat van HVV op hetzelfde e-mailadres en/of telefoonnummer, 
of kijk op de website www.h-vv.be.

Organisatie door HVV Brussels Gewest en HVV, in samenwerking met de Brusselse vrijzinnige verenigingen  
(deMens.nu, huisvandeMens Brussel, UPV, OSB, Willemsfonds, Vermeylenkring Brussel) en IDLO VUB. 

Met steun van IMD Brussel.

De spits wordt afgebeten op 15 oktober, met een gespreksavond over de  

Uitdagingen voor het openbaar onderwijs, vandaag en morgen:  

‘IS DE KEUZEVRIJHEID GEWAARBORGD?’


