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Franstalig hoger onderwijs

wil academiejaar in augustus

starten

INHOUD

Deze krant is opgesteld door humane
wetenschappers in het zesde jaar van

Campus De Beuk. Wij wensen jullie alvast
veel leesplezier!

Waarom een kind zoveel mogelijk
thuis verzorgen?

Yally: de huisbaas van de toekomst
met als doel woningen
energiezuiniger te maken

Stempel

1 oktober totale verandering?



Momenteel start het academiejaar altijd naar het einde
van september toe maar daar willen de Fransen
verandering in brengen. Ze willen meer rust in de zomer
en kerstvakantie wat een zeer goeie zaak zou zijn voor
de studenten. Het nieuwe academiejaar wat ze willen
creëren zou eind augustus starten, op die manier
schuiven de examens op naar december waardoor de
studenten toch kunnen genieten van de kerstvakantie
en de feestdagen. 

Helaas is het plan nog niet ingevoerd maar het is in
volle ontwikkeling. De bevoegde werkgroep werkt de
komende maanden de verdere details uit. Rector van
UNamur ‘Annick Castiaux’ zegt dat de herschikking drie
redenen heeft. De eerste reden is dat het veel
praktischer zou zijn, bijvoorbeeld de gezinnen die
kinderen hebben in het hoger maar ook in het
middelbaar zullen geen rekening meer moeten houden
met de beide kalenders want ze lopen dan ongeveer
gelijk. Maar ook zou de herschikking meer flexibiliteit en
kwaliteit opleveren. Als laatste reden geeft ze dat het
meer rust zou opleveren voor de studenten want het
academiejaar is al zwaar genoeg voor hen. Het zou de
mentale gezondheid kunnen verbeteren.  
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De Franstalige herschikking

van het hoger onderwijs.

In het Franstalige onderwijs zijn ze bezig met
een herschikking van het academiejaar voor het
hoger onderwijs. 

Maar dat is wat het Franstalige hoger
onderwijs bevat, Vlaanderen daartegenin vindt
het niet nodig om het academiejaar anders in
te richten. Ze vinden dat het goed is zoals het
nu is. De laatste keer dat een herschikking van
het academiejaar aanbod kwam bij ons was
ongeveer vijf jaar geleden. 

door Zoë Van Pottelsberghe



Als de asteroïde genoeg van koers verandert, dan wordt de
test als geslaagd beschouwd. Er is hoop dat we ooit
gevaarlijke ruimtekeien die wel op ons afstormen tijdig kunnen
afweren door deze techniek toe te passen.

In 2027 volgt een Europese missie om de schade op
Dimorphos op te meten. Als uit die resultaten blijkt dat de
afbuigingsmethode effectief is, kan de wereld een plan
uitstippelen om een planetair ruimtafweersysteem te bouwen.

Zo'n tien maanden geleden is de Dart-sonde van Nasa
vertrokken naar zijn bestemming, het asteroïdenduo
Dimorphos en Didymos. Het duo komt relatief dicht bij de
aarde en daar wilde Nasa gebruik van maken.

De sonde is in de nacht van 27 september met een snelheid
van 24.000 kilometer per uur op dimorphos geknald. Dart is
de eerste planetaire defensietestmissie die demonstreert hoe
een ruimtevaartuig tegen een asteroïde kan botsen om de
positie van die asteroïde in de ruimte lichtjes te verplaatsen
en zo zijn koers te veranderen.

Nasa probeert nieuw
experiment uit om
mogelijke rampen te
voorkomen.

door Kyara Van de Poel
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Onder leiding van volksgezondheid Frank Vandenbroucke
(vooruit) zullen er proefprojecten worden opgestart. Die
zouden meer inzicht moeten geven op de mogelijkheden en
zouden moeten garanderen dat thuiszorg niet direct als de
duurdere optie word gezien.

Waarom meldt het federaal Kenniscentrum dat de kinderen
beter thuis worden verzorgd? Het geeft meerdere voordelen
zegt de coördinator thuiszorg in het UZ Leuven. Enerzijds
verlicht het de druk op ziekenhuisbedden, anderzijds
verbeterd het de levenskwaliteit van de gezinnen. Iedereen
maar vooral de jonge kinderen, wordt liever verzorgd in een
vertrouwde omgeving. Ook verbeterd het de relatie in het
gezinnetje. Als je thuis verzorgd kan worden, moet je dat
zeker doen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen thuis de
nodige zorg te kunnen geven.

Waarom een kind
zo veel mogelijk
thuis verzorgen?
door Lukas Van Kerckhove

p4

De alternatieven moeten dan wel sterk genoeg zijn, en
daar zijn er nog een paar probleempjes. De problemen
moeten eerst worden opgelost voor het kan werken. Ten
eerste moet het grote tekort aan thuisverpleegkundigen
opgelost worden. Die moeten bovendien goed opgeleid
zijn om de zorg van de zieke kinderen op zich te nemen.
Daarnaast zijn de pediatrische verbindingsteams
financieel te zwak om hun werking op te schalen.



Yally: de huisbaas
van de toekomst met
als doel woningen
energiezuiniger te
maken

door Marie Provyn
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Bedrijven zoals Belfius, Gimv en Tinc slaan de handen in elkaar:
ze richtten Yally op, een initiatief die huurpanden opkoopt met
als doel ze energiezuiniger te maken. Het is ontstaan door
renovaties van huurpanden in België die niet zo goed verlopen
op vlak van energie. De stijgende huurprijzen hebben ook te
maken met de oprichting ervan. Zo willen ze woningen met een
EPC-score van D, E of F renoveren zodat ze uiteindelijk een
score A of B als resultaat hebben. Een EPC-score is een score
die gebaseerd is op hoe energiezuinig een woning precies is.
Voorbeelden die een woning energiezuiniger kunnen maken zijn
speciale warmte-installaties of bepaalde soorten isolatie. Ze
willen de woningen opkopen in- en rond grote steden zoals
Brussel, Antwerpen en Gent. Hét verschil is dat Yally het op een
betere, snellere en meer efficiënte manier wil uitvoeren.
Uiteindelijk stijgt het wooncomfort en daalt de energiefactuur
voor huurders. Men zou dus kunnen spreken van een win-win
situatie.



Anaïs kan zich volledig vinden in de open brief die William
Boeva schreef. Hij kaart namelijk het feit aan dat het
programma ‘Down The Road’ mensen met een beperking
gebruikt om feel good TV te maken. Zelfs al is dat met de
beste bedoelingen, de beperkingen van de deelnemers
worden in die mate benadrukt dat ze gevoelens van
vertedering bij de mensen thuis losmaken. Naar mijn mening
kunnen er programma’s gemaakt worden die niet zozeer de
nadruk leggen op de beperking en hun bijhorende sympathie,
maar op hun mens-zijn zelf.

De maatschappij zou moeten proberen om een oplossing te
vinden zodat mensen geen drempel ervaren om te zijn wie ze
zijn! Het is tijd om te stoppen met individuen een stempel te
geven.

Een handicap, of beter gezegd een beperking, kan veel met zich
meebrengen. Hoe de maatschappij met het idee van die ‘beperking’
omgaat, bepaalt namelijk hoe die persoon zich voelt.

Anaïs Van Ertvelde vertelt over haar ervaringen door haar beperking.
Ze heeft namelijk een kortere rechterarm. Dit heeft haar leven vaak
beïnvloed. Zo werden haar ouders gepusht om Anaïs in het
buitengewoon onderwijs in te schrijven en haar een prothese te laten
dragen. Haar ouders beslisten uiteindelijk om Anaïs naar een gewone
school te sturen en zelf koos ze ervoor om zonder prothese door het
leven te gaan. Anaïs vertelt over hoe moeilijk het soms is om toe te
geven dat ze bij de groep ‘mensen met een beperking’ hoort. Mensen
met een beperking gaan zich soms opzettelijk anders gedragen
zodat ze niet tot die groep zouden worden beschouwd.

Stempel

door Mette-Marit Verstrynge

 "Het is tijd om te stoppen met
individuen een stempel te geven" -

p9



Dit weekend zou ook het sociaal tarief voor elektriciteit en
aardgas gaan stijgen (het sociaal tarief is een verminderd
tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens,
bijvoorbeeld mensen die recht hebben op een leefloon,
bewoners van een sociale woning of ouderen met
inkomensgarantie.) Particulieren die getroffen worden door de
energiecrisis, kunnen onder bepaalde voorwaarden vanaf 1
oktober betalingsuitstel voor hun woonkrediet krijgen bij hun
bank. Voor alle ander veranderingen te bekijken surf dan naar
https://www.belgium.be/nl.

In oktober gaan er verschillende zaken veranderen, er worden
wetten aangepast en bijgevoegd. Maar wat wordt er precies
veranderd?

Er zijn verschillende dingen die zouden aangepast worden, Zo komen
er onder meer `middenrijbanen` en kunnen gemeenten afwisselend
parkeren voor bepaalde categorieën voertuigen, bijvoorbeeld fietsers
en auto`s, invoeren. Er komt ook een nieuw verkeersbord dat
wisselend parkeren toelaat voor bijvoorbeeld fietsers en auto`s. Het
gaat dan bijvoorbeeld over een bord dat parkeren voor fietsers
toelaat tussen 7 en 16 uur. Scholen krijgen extra middelen voor elke
leerling die in aanmerking komt en zich inschrijft vanaf de tweede
lesdag van oktober.

1 oktober totale
verandering?

door Milan De Prest

"Vanaf 1 oktober zal er serieus wat
veranderen".
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