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Vernieuwing en
gevestigde orde
gaan niet samen

kort & bondig

Mijn kind
schoon kind
Je kinderen zijn je kinderen niet,
schreef de Libanese dichter Kahlil Gibran. Geen slecht moment om deze regels nog eens in de herinnering te brengen, nu we als ouders op oudercontact
mogen en ons goed of slecht rapport
krijgen via de kinderen. Ook al houden
ouders onderling wel van een wedstrijdje ‘Mijn kind schoon kind’, de strengste
meesters zijn we zelf. Vooral als het niet
loopt zoals het hoort.
Ik ken geen enkele ouder die de
schuld niet deels op zich neemt voor het
brokkenparcours van zijn of haar kind.
Terwijl zeker evenveel ouders fier pronken met de door hun kinderen verdiende pluimen. Op het einde van het
schooljaar/academiejaar lijkt iedereen
plotseling vergeten dat je kinderen je
kinderen niet zijn.
Natuurlijk wil ik dat het onze drie
kinderen goed gaat, ze komen voort uit
een slordig nest van enthousiaste ouders, met vakanties in de bergen, af en
toe een museumbezoek en drie gezonde
maaltijden per dag. Maar op hoe ze het

ARCHITECTUUR Bij het ontwerp en de bouw van het
nieuwe VRT-huis, aan de Reyerslaan, krijgt de oude
garde van de Brusselse vastgoedmarkt opnieuw een
centrale rol. Gideon Boie vindt dat geen goed idee.

Gideon Boie
Docent en
onderzoeker
faculteit
architectuur
(KU Leuven).

Alleen gelukkige gezichten tijdens de
online voorstelling van het nieuwe
ontwerp voor het VRT-huis. En toch
lukte het niet helemaal om de schijn
van een coup de théatre te vermijden.
‘We zijn als architecten zeer fier en blij
om de opdracht te mogen doen, we
hebben het ook al enkele keren geprobeerd,’ zei de architect Kersten Geers
van Office KGDVS ietwat smalend aan
tafel met Chantal Pattyn. De terloopse
opmerking leidde tot nogal wat monkellachjes aan tafel, want het wijst niet
alleen op de wedijver tussen de geprezen nieuwe generatie Vlaamse architecten, maar ook op de vechtscheiding tussen VRT en de vorige architecten.
De geschiedenis is gekend. In 2019
werden Robbrecht & Daem architecten aan de kant geschoven door de
VRT. Het beste ontwerp had dan wel
gewonnen, maar de raming van
bouwkosten liep uit de hand. Althans
dat was het officiële verhaal. Hoe de
vork precies aan de steel zit, zullen we
nooit weten, nu er een dading is getroffen tussen de VRT en de betrokken architecten.
Toch blijft het conflict een mysterie, aangezien het programma van eisen opgesteld wordt door de opdrachtgever en wijzigingen hierop in
overleg gebeuren. Hoe dan ook, alle
schuld lag blijkbaar bij de architecten
en de enige oplossing lag in het
schoonvegen van het bord.
Het nieuwe ontwerp voor het VRT-

huis is echter niet zomaar een wissel
van architect. Veel meer gaat het om
een totaal andere wijze van architecturale productie. Het nieuwe VRThuis wordt gerealiseerd in een Design
& Built formule, een publieke private
samenwerking waarbij één partij instaat voor ontwerp én bouw. Deel van
de formule is het zogenaamde bouwteam, een zakelijk verband van aannemer, architect en alle nodige experts.
In de ideale wereld schept het bouwteam een kader voor horizontale samenwerking en optimale productafstemming. In de praktijk draagt de
projectontwikkelaar de broek en is de
architect een onderaannemer op niveau van de loodgieter.

In de praktijk draagt de
projectontwikkelaar de
broek en is de architect
een onderaannemer op
het niveau van de
loodgieter
De gewijzigde machtsverhouding
kan je zien in het verschil tussen het
nieuwe ontwerp voor het VRT-huis en
het verliezende ontwerp van dezelfde
architecten in de eerste, gecancelde
fase. Office KGDVS kandideerde toen
met quasi hetzelfde ontwerp als van-

Op het einde van zijn
eerste schooljaar als leerkracht blikt
Wannes Kestens terug. Het was heel
erg intens.

Wannes Kestens
Leerkracht
middelbaar
onderwijs.

Het is middernacht. Ik probeer al
even de slaap te vatten. Hoe ik ook
staar, het plafond van mijn slaapkamer wordt er niet slaapverwekkender op. Dit is het eindeschooljaarfenomeen. Als eerstejaarsleerkracht vind
ik geen manier om mijn gedachten te
stillen. Mijn laatste hoop: het van mij
afschrijven. Ik sta op en zet m’n computer aan.
Er is nog zoveel te doen: leerlingen
evalueren, rapporten schrijven, de
laatste schooldagen organiseren. Ik
weet dat ik niet de enige leerkracht
ben die deze periode als intens ervaart. Enkele leerlingen interviewden
ons deze week voor de schoolkrant. Ze
vroegen ons hoe hard we uitkijken
naar de vakantie. Ik antwoordde: 11
op 10. Een collega vertelde me dat ze
15 op 10 had geantwoord. Een heel

jaar leerkrachtje spelen, dat weegt
best zwaar.
Dat heeft volgens mij een aantal redenen: leren is nooit ‘af’; de werk-privébalans vinden is moeilijker dan
ooit; leerkracht is een knelpuntberoep; tijdens de laatste schoolweken
wordt alles nog eens extra intens.
Ik merk dat het moeilijk is om mijn
taak als leerkracht af te bakenen en op
het einde van de dag ‘tevreden’ te zijn.
Zelfs als je met je leerlingen het curriculum krijgt afgewerkt, hoor je in het
nieuws de uitdagingen: de dringende
nood aan 21ste-eeuwse vaardigheden, een betere aansluiting van uitstromers op de veranderende arbeidsmarkt, het gebrek aan competentieen talentontwikkeling, ongelijke kansen, maar evengoed de enorme hoeveelheid psychisch kwetsbare jongeren, de onverdraagzaamheid in de
maatschappij, structureel racisme,
schermverslaving. Een hele boterham. En de school wordt genoemd als
de oplossing bij uitstek.

Evelien De Vlieger
Auteur en moeder van drie
kinderen.

waarde redactie

Mountainbikers
Het nieuwe VRT-huis is een compactere versie van een ontwerp dat het eerder niet

daag, al had het eerste ontwerp een cilindrische onderbouw en een kubusvormige toren bovenop de horizontale kantoorvloeren. Het ontwerp werd
gerecycled, maar dan wel compacter
gemaakt. Ik wil gerust geloven dat de
cilinder en kubus slechts formalistische foefjes waren, maar het toont
vooral hoe het speelveld van de architect vandaag ingeperkt wordt door de
calculatie van de aannemer.

Geen Bouwmeester nodig

De Design & Built formule hangt samen met een andere belangrijke wijziging in het architecturale productieproces: ook de Vlaamse Bouwmeester
werd aan de kant geschoven.

haalde. © vrt

Een opmerkelijk resultaat is dat in
het nieuwe VRT-ontwerp met JaspersEyers de gevestigde orde terug aan het
stuur zit, weliswaar met een hip architectuurkantoor op de achterbank. De
bestaansreden van de Vlaamse Bouwmeester is nochtans gericht op het
voorkomen dat publieke ontwerp- en
bouwopdrachten telkens bij dezelfde
bedrijven terechtkomen. In die geest
zette toenmalig Bouwmeester Peter
Swinnen zwaar in op de toekomst van
de Reyerssite, toen VRT en RTBF nog
met verhuisplannen speelden.
De nobele missie van de Vlaamse
Bouwmeester is niet aan de VRT besteed. Het plan van een publiek-private samenwerking speelde al in een

marktbevraging ongeveer tien jaar geleden en die werd van onder het stof
gehaald. Hiermee komt ook de oude
garde weer aan zet. De belofte van
kwalitatieve architectuur vormt het
glijmiddel.

dia. Het is aan ons als leerkrachten
om onze grenzen te bewaken tegenover collega’s, ouders en leerlingen:
‘Wannes heeft de Whatsapp-groep
verlaten’. Of: ‘Je mail is gelezen, maar
het ontbreekt me momenteel aan tijd
om uitgebreid te antwoorden’. En: ‘Je
vriendschapsverzoek is afgewezen’. Je
hebt het natuurlijk zélf in handen, alleen is je grenzen bewaken met veel
druk van buitenaf niet eenvoudig.
Vraag dat maar aan de EU.
Ondertussen hoop je als leerkracht
dat je kan blijven werken met het
team waarmee je het schooljaar startte. Als je iemand onderweg verliest,
vind je namelijk niet gemakkelijk vervanging. Wij zagen met ons team dit
jaar drie directe collega’s wegvallen,
onder andere één collega vanwege covid-19, gevolgd door het postcoronasyndroom. Ons bestuur deed er alles
aan om vervangingen te vinden. Maar
er werd geen enkele vervanger gevonden. Ook de uren die de overheid vrijmaakte voor extra coronahulp geraak-

ten niet ingevuld. Leerkracht middelbaar onderwijs is dus wel degelijk een
knelpuntberoep. Daar sta je dan, onderbemand. Maar het curriculum
moet afgewerkt en de leerlingen hebben jouw hulp wel nog steeds nodig.
De beslissing tussen zelf harder werken of leerlingen in de steek laten is
snel gemaakt.

Onverenigbaar

De toekomst van het bestaande omroepgebouw is de olifant in de kamer,
enkel de omroeptoren blijft staan als
icoon. Ernaast verschijnt een nagelnieuw gebouw. Pardon, twee gebouwen, want de RTBF is al enige tijd aan
het bouwen. Het nieuwe VRT-huis
toont zo hoe in termen van vastgoed
alles bij het oude blijft.
De twee kwesties samen vormen

een zorgwekkende cocktail. Hoe geloofwaardig is het dat vastgoedoperatoren die Brussel jarenlang in een
sub-comateuze toestand hielden vandaag vernieuwing zullen brengen?
Wetgeving uit 1939 gaat uit van de
onverenigbaarheid van het architectenberoep met dat van een aannemer.
De architect moet het algemene goed
voor ogen houden. Stel je eens voor
dat een arts een geneesmiddel voorschrijft waar hij commercieel belang
bij heeft, dat accepteert niemand. Bij
bouwopdrachten in publiek-private
samenwerking is dat plots geen probleem. Het Vlaams decreet daarover
gaat ervan uit dat de overheid zichzelf
beschermt – dat is nog maar de vraag.

Het is moeilijk om als leerkracht ‘tevreden’ te zijn
ONDERWIJS

zullen doen, hebben wij allang geen invloed meer. Het is pas als ouder dat je
beseft hoe nature doodleuk zijn gang
gaat, terwijl nurture er met open mond
naar staat te kijken. Misschien kiezen
onze kinderen wel het minst begane
pad, zoals in het gedicht van Robert
Frost, komen ze terecht aan de kant
waar het gras groener is.
Poëtische praatjes vullen echter geen
gaatjes, en ik zie ze het liefste ook met
een diploma dat een papieren getuigschrift van hun passie is, en niet een
lukraak rilatineresultaat. Maar ik wil
niet langer gebukt gaan onder een
schuldgevoel bij elke struikeling op het
pad naar een diploma.
Een warme oproep aan alle ouders
van A-, B- en C-attesten, van zittenblijvers en bollebozen, hopeloze tweedezitters en doelgerichte hoogvliegers: laten we onszelf niet langer folteren of
flatteren met de eindcijfers van onze
kinderen.

Rust vinden om de batterijen op te
laden, is als leerkracht een uitdaging,
zelfs thuis. Het schoolwerk valt per definitie voor een stuk buiten de schooluren. Dat is alombekend. Maar hoe
dat er vandaag concreet uitziet, is wel
even anders dan een aantal decennia
geleden. De digitale mogelijkheden
maken ons hyper bereikbaar. Voor je
het weet, is dat ook de norm waartegen je jezelf afmeet en heb je ‘s avonds
in de zetel per ongeluk een lastige
mail opengeklikt, in het Whatsappgroepje van de collega’s gekeken of
leerlingen toegevoegd op sociale me-

De beslissing tussen
zelf harder werken of
leerlingen in de steek
laten is snel gemaakt

Helemaal uitgeholpen

En dan de eindsprint, een bekend fenomeen onder leerkrachten. De leerlingen voelen de evaluaties naderen.
Ze zijn gespannen en hebben hun
leerkrachten meer dan ooit nodig.
Als leerkracht voel je dat je noodzakelijke recuperatiemomentjes onder
druk komen te staan. Ik voel aan mijn
collega’s en mezelf dat we allemaal
aan zelfzorg willen doen, alleen is het
‘appel’ van een leerling met een vraag
heel moeilijk naast je neer te leggen.
Je voelt dat je er de leerling weer een
heel eind mee vooruithelpt als je hem
of haar een paar minuten van je tijd

geeft. En dus ga je hier met plezier in
mee. Voor deze leerling. En de volgende. En de volgende. De leerlingen zijn
je dankbaar, maar je komt helemaal
‘uitgeholpen’ thuis. Daar wacht dan je
vriendin met je pasgeboren baby.
Juist, ja. Die zijn er ook nog.
Het was niet gemakkelijk, mijn eerste volledige schooljaar als leerkracht. Toch zien ze mij volgend jaar
zeker terug op school. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, zeker?
Ik ben benieuwd hoe het andere
(eerstejaars)leerkrachten vergaat. Ik
zou graag hun verhalen horen, want
volgens mij delen zij dezelfde twijfels
en zekerheden, dezelfde angsten en
geruststellingen, dezelfde uitdagingen en successen. Waarom schrijven
zij geen lezersbrief? Misschien zijn ze
een meer afgebakende job aan het
zoeken. Of ze zijn – het is hen gegund
– ‘boenk’ in slaap gevallen.
Ik hoop dat dat me, na het schrijven van deze brief, ook terug wat beter
lukt.

Benno Wauters schrijft dat mountainbikers terrein verliezen (DS 24 juni).
Zij verliezen geen terrein, maar nemen
op een zeer agressieve wijze bezit van
wat hun niet toebehoort, de wandelwegen. Zoals de naam het zegt behoren
wandelwegen toe aan wandelaars. Dit
zijn zowel families met jonge kinderen
als ouderen van boven de 80 jaar.
De bikers nemen bezit van de wandelwegen door ze kapot te rijden, zodat
ze niet meer bewandelbaar zijn of door
zich op de wegen die nog bewandelbaar
zijn, agressief te gedragen tegen de wandelaar, jong of oud, want die springt niet
snel genoeg opzij. Het artikel geeft trouwens ook zeer goed de agressiviteit weer
waarmee ze de wandelaars terroriseren
en de wegen kapot rijden, want alles
moet wijken voor hun kick op snelheid.
Ze zouden eens moeten vertragen. Dat
is ook de reden waarom ze geen fietsbel
hebben, wegens te veel gewicht.
Net zoals Benno Wauters een vast
tripje had, had ik ook een mooi wandelparcours dat nu niet meer bewandelbaar is wegens kapot gereden. En als ik
het toch nog eens probeer, word ik uitgescholden voor rotte vis omdat ik in de
weg loop.
Bikers, ga zo snel mogelijk terug naar
jullie eigen georganiseerde toertochten,
zoals vroeger, en geef de wandelwegen
terug aan de wandelaars. Zoals het vroeger was. En goed was.
Maurice Gruyaert, Wolvertem

Echte burgerwind
In ‘De Balans’ doet Ruben Mooijman
het voorstel dat de burger via de beurs
kan investeren in windturbines op zee
(DS 26 juni). Hij bepleit dat de huidige
grootinvesteerders hun offshore activiteiten afsplitsen in op de beurs genoteerde offshore-ontwikkelaars.

Dit is niet de rechtstreekse burgerparticipatie waar wij als burgercoöperaties voor energie voor staan. Wij willen
dat de burger mee aan het roer staat, zowel inzake eigenaarschap, zeggenschap
en zelfgebruik voor het oogsten van het
gemeengoed, op land en zee, van zon en
wind. Wij willen dat de energietransitie
een sociaal en collectief proces is, waarvan het maatschappelijk rendement primeert op het particuliere rendement.
De burger moet écht mee eigenaar
zijn van de windturbines op zee. Je voelt
je pas eigenaar van een investering als je
zelf mee bepaalt wat er mee gebeurt.
Welk product of dienst er mee wordt
vervaardigd, hoe deze aan de man wordt
gebracht en waar de opbrengst naar toe
gaat.
Als energiecoöperaties willen wij appelbomen die een jaarlijkse oogst opleveren om behalve de vruchten zelf ook
appelmoes, appelsap en confituur te
maken én om die onder elkaar te verdelen met een oogstfeest met cider in de
luwte van onze boomgaard.
Een investering in een beursgenoteerde offshore ontwikkelaar is ingebracht risicokapitaal in een beleggingsproduct van – in de vergelijking met de
boomgaard - een conservenfabriek
waarmee de burger als consument een
blik appelmoes kan kopen in een grootwarenhuis.
We vinden het normaal dat de chemiegroep BASF de helft van een groot
offshore-windpark koopt om haar
stroomvoorziening van de Antwerpse
vestiging volledig te vergroenen. De burger dient dit ook te kunnen, wat niet het
geval is voor de reeds gebouwde parken
in zee. Voor de nieuwe is dit dan ook de
logica zelve.
37 burgercoöperaties voor energie
hebben zich verenigd om de burger deze
kans te geven, in het project Burgerwind
Op Zee.
Philippe Awouters en Wim Vereeken,
REScoop Vlaanderen

correcties & aanvullingen
Covidcertificaat. Het klopt niet dat vanaf 1 juli het passagier lokalisatie formulier
(PLF) wegvalt (DS 27 juni). Wat wel wegvalt, de zelfevaluatietool in dat PLF.

