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KVAB, degelijk en dynamisch
Tektonische platen schuren tegen elkaar en veroorzaken aardbevingen. Ook
meningen en visies kunnen op vergelijkbare manier commotie veroorzaken. Is de
organisatie daartegen gewapend? Zijn de structuren en reglementen voldoende
schokbestendig? Vorig jaar werden in de KVAB een nieuwe beleidsstructuur, nieuwe
statuten en een aangepast huishoudelijk reglement goedgekeurd. Hiertegen
werden hypothetische maar mogelijke situaties afgewogen. Rond Pasen werden we
echter geconfronteerd met een reëel probleem. Schuld van de paashaas of van de
klokken? Een niet relevante vraag, een te vermijden discussie.
Onze voorzitter diende zijn ontslag in waarmee alle energie kon gefocust worden op
de toekomst. De nieuwe reglementen leverden ons stante pede een waarnemend
voorzitter en dank zij een goed functionerende raad van bestuur hadden we ook
direct een waarnemend ondervoorzitter, respectievelijk Hubert Bocken en Irina
Veretennicoff. Ondertussen worden verkiezingen van een nieuwe voorzitter
georganiseerd en is een oproep gelanceerd voor kandidaten. Mogelijk volgt ook de
verkiezing van een nieuwe ondervoorzitter. We kijken vol verwachting uit naar
goede kandidaten, bereid om intensief aan het beleid van de Academie mee te
werken.
En werk is er genoeg. Dit zeg ik niet om af te schrikken maar eerder om kandidaten
aan te trekken die houden van uitdagingen en de KVAB terecht willen zien als een
organisatie waar een rist aan activiteiten getuigt van degelijkheid en dynamisme. In
2014 zijn we er weer in geslaagd 8 standpunten te produceren en er heerst grote
bedrijvigheid in de afwerking en voorbereiding van de standpunten van 2015 en
2016.
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De agenda voor de activiteiten van de denkersprogramma's 2015 ligt vast. Er is ook
al een serieus engagement voor een denkersprogramma 2016, op te starten in de
herfst 2015 en af te sluiten vóór de zomer van 2016. Het thema is "Veerkrachtdenken
omtrent water en klimaat" en het programma wordt uitgewerkt door de Klasse
Technische Wetenschappen.
Ondertussen wens ik u een aangename en verkwikkende zomer toe.
Freddy Dumortier
Vast secretaris
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Denkersprogramma Blended Learning
Op weg naar een ideale combinatie van on line- met campusonderwijs
Marc Vanneste

De professor die ex cathedra zijn cursus doceert aan
studenten die braaf luisteren en ijverig noteren, het
behoort stilaan tot een ver verleden dat alleen de
‘ouderen’ zich nog herinneren. De ICT en het internet
hebben de aloude studie- en doceertraditie ondertus-sen grondig door elkaar geschud. De technologie
heeft ervoor gezorgd dat het lesmateriaal levendig kan
worden gepresenteerd en dat je als student niet meer
lijfelijk aanwezig dient te zijn in het auditorium. Hij/zij kan
nu on line van op een afstand interactief de cursus
mee volgen. De digitalisering dendert met hoge
snelheid voort, alleen het hoger onderwijs in Vlaanderen heeft moeite om de technologische opmars te
volgen en de innovatie op een gestructureerde manier
te omarmen. De digitalisering biedt enorme kansen
voor verbetering en modernisering. Maar hoe pak je de
vernieuwing van de cursussen aan? Welke gevolgen
heeft dat voor de leermethodiek, voor het doceren?
Hoe kan je on line onderwijs en campusonderwijs op
een uitgebalanceerde manier op elkaar afstemmen?
Hoe kan je ervoor zorgen dat de universiteiten MOOC’s
(Massive On Line Open Courses) als volwaardig studiemateriaal erkennen? Het denkersproject ‘From
Blended to Open Learning. Internet and ICT in Flemish
Higher Education’ heeft de problematiek onder de
loep genomen. Er werd een beroep gedaan op twee
gerenommeerde experten om de situatie in Vlaanderen tegen het licht te houden. Professor Diana
Laurillard, die aan het University College London,
London Knowledge Lab, een cursus doceert over “leren
met digitale technologie”, bekeek de pedagogische
facetten verbonden aan de invoering van ICT en
internet in het leerproces. Professor Pierre Dillenbourg,
die aan de Ecole Fédérale Polytechnique de Lausanne
(EFPL) het MOOC’s programma coördineert, onderzocht hoe bij ons MOOC’s in het reguliere onderwijs
kunnen worden geïntroduceerd. Zij werkten daarvoor
samen met een lokale expertengroep van representatieve organisaties. Hun inzichten en de conclusies van
de expertengroep worden eerstdaags gepubliceerd.
Professor KU Leuven Georges Van der Perre, lid van de
Klasse Technische Wetenschappen van de KVAB, heeft
samen met confrater professor Jan Van Campenhout
van de UGent het omvangrijke denkersprogramma
gecoördineerd. Hoe is de denkoefening verlopen?
Wanneer mag het rapport worden verwacht en kan er
van de eindconclusies al een tipje van de sluier worden
opgelicht? Een gesprek met professor Van der Perre.

Wat was het uitgangspunt van het Denkersproject?
Georges Van der Perre: “Het uitgangspunt was de
conclusie van Standpunt 19 over blended learning in
het Vlaamse hoger onderwijs van 2012: “Er is nood aan
een systemische visie over de optimale valorisatie van
de ICT en het internet in het hoger onderwijs.”
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“

NIET HET EINDE VAN DE CAMPUS

Met de doorbraak van on line cursussen en MOOC’s zou
men geneigd zijn om te denken dat de traditionele
universiteitscampus zoals we die nu kennen over afzien
afzienbare tijd zal verdwijnen. “Niet zo”, weerlegt professor
Georges Van der Perre. “De campussen met ‘contact
‘contactonderwijs’ blijven bestaan, maar er zal worden
gestreefd naar een ideale mix met het on line onder
onderricht. Denk aan het model van ‘flipped classes’, waarbij
videofragmenten van lessen on line worden gezet. De
bedoeling is dat die eerst bekeken worden door de
studenten om nadien in het leslokaal samen met de
professor te discussiëren over de leerstof, vragen te
stellen en problemen op te lossen. Deze uiterst interactieve doceermethode slaat doorgaans goed aan bij
studenten die al een heel stuk met hun studie zijn opgeschoven en erg gemotiveerd zijn, niet voor pakweg
eerstejaarsstudenten pedagogie, die vaak niet eens de
moeite doen om de lessen bij te wonen, noch om te
reageren op on line presentaties. Wel komen ze in actie
tijdens de blok als ze in de cursus ineens worden geconfronteerd met problemen. Dan zullen ze wel on line naar
oplossingen zoeken en de cursus raadplegen.”

Kunt u dat nader toelichten?

”

Georges Van der Perre: “Wel, de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe media openen, bleven (en blijven
nog steeds) onderbenut. Een powerpointpresentatie
hier om de cursus op te smukken, een schuchtere
poging om met de cursustekst on line te gaan daar.
Het heeft meer weg van ‘oplapwerk’ zonder strategie,
zonder visie, een beetje experimenteel gewriemel in de
marge. En dat terwijl de studenten van nu – digital
natives – meer dan ooit openstaan voor de moderne
media. Neem nu de flexibele lessenroosters en
programma’s in het hoger onderwijs. Studenten
kunnen de regie van hun opleiding in eigen hand
nemen, cursussen van een vorig jaar meenemen,
inschrijven op lessenreeksen van het volgende jaar.
Bovendien laten de vrijstellingsregels toe om eventueel
een cursus uit een andere studierichting mee te pikken.
Kortom, door de zo gecreëerde diversiteit ontstaan er
onvermijdelijk overlappingen in de lessenroosters. On
line onderwijs biedt hier een voor de hand liggende
uitweg. Ook werkstudenten, mensen die deeltijds
werken, hebben baat bij de jongste ontwikkelingen. Ze
zijn in staat om hun uren zodanig in te delen, dat ze nu
wel kunnen deelnemen aan de anders voor hen onbereikbare oefenzittingen en labsessies. Het theoretische
deel is on line te raadplegen. De digitalisering speelt
tevens in de kaart van afgestudeerden die professioneel bij willen blijven en die de nood voelen om hun
kennis bij te spijkeren. Cursussen worden opgenomen
en on line ter beschikking gesteld. Dat laat hen toe om
– bij wijze van spreken – mee in de les te zitten, samen
met de studenten.”

“
Georges Van der Perre
Wanneer wordt het eindrapport van het denkersproject verwacht?
Georges Van der Perre: “Eerst wil ik iets vertellen over
de denktank die tweeledig was. Er waren de twee
denkers prof. Laurillard en prof. Dillenbourg en naast
hen opereerde een lokale expertengroep van 35
mensen, bestaande uit 10 leden van de KVAB, 1 lid van
de Jonge Academie, 5 afgevaardigden van de
Vlaamse universiteiten, enkele Vlaamse topexperten,
vertegenwoordigers van de Vlaamse Vereniging van
Studenten (VVS), uit de bedrijfswereld (IBM), de onderzoekscentra imec Leuven (micro-elektronica) en iMinds
(geavanceerde informaticatoepassingen) en de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Wat opvalt, de werkgeversorganisaties VOKA, VBO en
AGORIA meldden afwezig. Blijkbaar is permanente
vorming daar geen prioriteit. Beide geledingen (de
denkers en de lokale expertengroep) hebben elk een
eindrapport afgeleverd, met aanbevelingen die eigenlijk voor 80 % gelijk lopen. De expertengroep legde wel
een aantal accenten, toegesneden op de Vlaamse
realiteit. Die tekst is af en wordt in juli gepubliceerd als
standpunt van de KVAB. De position papers worden
integraal gepubliceerd in een afzonderlijk rapport.

Is het mogelijk een tipje van de sluier op te lichten met
betrekking tot de eindconclusies?
Georges Van der Perre: “De rode draad is dezelfde als
die van de visie uiteengezet in Standpunt nr. 19 van
2012, waarin gepleit wordt voor het methodisch benutten in het onderwijs van de mogelijkheden geboden
door de nieuwe media. Dat de technologische en
digitale make over van het onderwijs niet vanzelf zal
gaan, is duidelijk. Indien men wil dat blended learning
en MOOC’s op een volwaardige manier toegang
krijgen tot het hoger onderwijs, dan dient hiervoor de
nodige goodwill losgeweekt. Hier en daar is een
mentaliteitswijziging nodig en universiteiten zullen zelfs
bereid moeten zijn om een stuk van hun autonomie prijs
te geven. Niet alles is rozengeur en maneschijn.
Inderdaad, er liggen valkuilen. De mogelijkheid om on

LIVE ERASMUS IN HET GEDRANG?

Georges Van der Perre: “Er zijn er die vrezen dat de
hoge vlucht van on line onderwijs de live Erasmus uitwis
uitwisseling bedreigt. Het is echter niet de bedoeling om het
Erasmus programma te fnuiken. Integendeel. Kijk, in
Vlaanderen wordt hooguit 10% van de studenten
bereikt via het Erasmus programma. Als men er nu in
slaagt om via on line cursussen samengesteld door een
netwerk van professoren uit diverse buitenlandse univer
universiteiten, ook de 90% studenten te bereiken die nu uit de
Erasmusboot vallen, dan is dit toch een enorme stap
vooruit. En er is meer. Een student van het tweede jaar
die in een domein dat hem bijzonder interesseert on line
een cursus volgt van een professor in pakweg Lissabon,
heeft een bijkomend argument om een Erasmusuitwisseling aan te vragen en kan vervolgens een semester in
Lissabon gaan studeren. Tot slot wil ik melding maken
van wat men noemt de ‘omgekeerde Erasmus’. Een
student die in het kader van Erasmus aan een buitenlandse universiteit studeert, kan on line inzoomen op
cursussen van zijn voorkeur in het thuisland. Dat vermijdt
ook dat hij ginder, in het buitenland geïsoleerd raakt.”

”

WEDSTRIJD: BEDENK EEN NEDERLANDSE
TERM VOOR “BLENDED LEARNING”!

Hier zijn we met de werkgroep niet uit geraakt.
“Gemengd onderwijs”? Dat is iets totaal anders, voor
vele scholen een doorbraak in de jaren zestig van de
vorige eeuw, nu gewoon een voor de hand liggende
realiteit. Trouwens, blending is niet zomaar mengen.
Blended whiskey is geen mixed whiskey. Blending is:
de verschillende ingrediënten zodanig selecteren en
doseren dat je een veredeld product bekomt.
“Veredeld leren” dan maar? Of “geïntegreerd
leren?”, “combinatieleren”, “verbindend leren”?
Doe mee aan onze wedstrijd: bedenk een rake en
leuke Nederlandse term voor Blended Learning. Stuur
hem naar de redactie van de Academie-berichten.
De werkgroep zal de inzendingen beoordelen. De
beste naam en zijn auteur zullen vereeuwigd worden
in het volgende nummer!
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line te gaan, dreigt studenten intellectueel in slaap te
wiegen. Geconfronteerd met ‘knopen’ in de leerstof
zullen ze wellicht iets te snel geneigd zijn om te ‘googelen’ of te surfen naar een of ander forum voor een
antwoord. Hierdoor ontstaat het gevaar dat ze minder
nadenken en dat het diep doorgronden van de
leerstof verloren gaat. Daarom pleit prof. Diana
Laurillard om ‘learning design’ te erkennen als een
volwaardige discipline: leren moet je ontwerpen. Dit
gaat ver. Het impliceert een omslag in de geesten van
studenten, docenten, professoren, beleidsverantwoordelijken in de universiteiten. Neem nu de professor die
zijn cursus wil herdenken en op een pedagogisch
verantwoorde manier met een boeiende on line
presentatie/animatie wil upgraden. Wel, zo’n initiatief
zou voor zijn carrière dezelfde impactfactor moeten
kunnen krijgen als de publicatie en de eruit voortvloeiende citaties van bijdragen in wetenschappelijke
toptijdschriften. Dat zou voor haar/hem een stimulans
zijn om zijn lessen in lijn te krijgen met de moderne
technologieën. Zo’n cursus vernieuwen vergt niet

“
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EUROPESE AANPAK

Professor Georges Van der Perre: “Tot 2005 was ik
voorzitter van EuroPACE (European Programme for
Advanced Continuing Education). Het was een samen
samenwerkingsverband tussen een 50-tal universiteiten en
vormingscentra, met de bedoeling te beginnen met het
onderling uitwisselen en het gezamenlijk ontwikkelen
van on line cursussen en programma’s. Een aantal
universiteiten eigende zich een voortrekkersrol toe, het
merendeel nam echter een afwachtende houding aan
en keek de kat uit de boom en er waren een aantal
tegentrekkers. EuroPACE bestaat nog wel, maar heeft
zijn oorspronkelijke ambities bijgesteld. Het coördineert
nu vooral studies en pilootprojecten gefinancierd door
de Europese Commissie. In 2000 hebben we hetzelfde
geprobeerd met een kleinere kern van universiteiten die
samen vooruit wilden. EUNITE (European University
Network for Information Technology in Education)
heette het project. Onder meer Leuven en Twente
maakten er deel van uit. Maar ook dit initiatief is vastgelopen. Nu probeert de EADTU koepel (European Association of Distance Teaching Universities) om dezelfde
idee binnen de EU te concretiseren, met de steun van
de Europese Commissie. Misschien kwamen wij met
EuroPACE en EUNITE tien tot vijftien jaar te vroeg. De
technologie die nu voorhanden is, om on line cursussen
te organiseren, was toentertijd nog gebrekkig. Inmiddels
is het aantal docenten met ICT-ervaring zienderogen
toegenomen en zijn de studenten “digital natives” met
een open mind voor de opkomst van de nieuwe media.
Wat maakt dat voor EADTU de tijdsgeest en de omstandigheden beter meezitten. Als één van initiatiefnemers
van dezelfde ideeën met EuroPACE en EUNITE kijk ik
geboeid en met verwachting uit naar de verdere
ontwikkelingen.”

”

alleen inhoudelijk denkwerk, het veronderstelt ook
technologische beslagenheid. Professoren die hun
cursus digitaal wil optimaliseren zouden binnen de
universiteit moeten kunnen terugvallen op een
centraal orgaan dat pedagogische en technologische
ondersteuning en begeleiding biedt. Best te realiseren,
want zo’n instrument is nu al versnipperd aanwezig
onder diverse vormen bij onze universiteiten, zoals een
technische dienst, een pedagogische dienst en de
faculteit pedagogische wetenschappen waar onderzoek plaats vindt over onderwijs en opvoedkunde. Het
komt erop aan om die aparte geledingen samen te
smeden tot een centraal departement naar het
voorbeeld van O&O afdelingen in de bedrijfswereld.”

Kunt u een voorbeeld citeren van de pedagogische
meerwaarde van zo’n on line cursus?
Georges Van der Perre: “Graag citeer ik hier de
mogelijkheid om on line cursussen met zelftesten of
toetsen te organiseren. Een ervaren professor kent
de knelpunten en de denkfouten die in zijn vakgebied omgaan. Hij kan bijvoorbeeld gerichte multiple
choice vragen bedenken waarin de meest voorkomende struikelblokken verstopt zitten. De feedback
die na het beantwoorden gegenereerd wordt,
werkt in twee richtingen. Enerzijds kan de student
eruit afleiden of hij de leerstof goed, dan wel slecht
begrepen heeft en waar hij eventueel moet bijsturen. Anderzijds zal de professor aan de hand van
terugkerende foute antwoorden merken, welk
gedeelte van de cursus hij eventueel dient te hernemen in een volgende les.”

Hoe ziet u de ontwikkeling van MOOC’s in Vlaanderen?
Georges Van der Perre: “MOOC’s zou je de digitale
opvolger kunnen noemen van afstandsonderwijs
dat vroeger via briefwisseling gebeurde. Ze werden
ontwikkeld door Amerikaanse topuniversiteiten zoals
Harvard, Princeton of Berkeley. De doorbraak van
MOOC’s bij ons zal alles te maken hebben met de
bereidheid van universiteiten om met elkaar samen
te werken bij de ontwikkeling van de open on line
cursussen, dit zowel op het niveau van de diverse
disciplines als op dit van de faculteiten. Inhoudelijk
zouden er samenwerkingsverbanden moeten
worden gevormd waarbij diverse universiteiten
garant zouden staan voor elk een deel van de
cursus. Op masterniveau biedt zo’n coöperatief
model het voordeel van excellente cursussen waaraan de beste professoren in Europa of elders in de
wereld hebben bijgedragen. Concreet voor Vlaanderen pleiten we in onze aanbevelingen voor de
oprichting van een centrale universitaire instelling,
ICTO (Interuniversitair Centrum voor Technologie in
het Onderwijs) genaamd, dat ondersteuning biedt
bij de ontwikkeling van MOOC’s. Tevens zou het
kunnen instaan voor het technisch beheer van het
leerplatform (servers) waarop de cursussen zijn
samengebracht. Professor Dillenbourg die in de EFPL
Lausanne de ontwikkeling van MOOC’s coördineert,
lanceerde de denkpiste om, wat betreft Vlaanderen, te rade te gaan bij de Open Universiteit Nederland, die al 30 jaar ervaring heeft met de organisatie
van afstandsonderwijs. Hoe dan ook, het is allemaal
nog toekomstmuziek en de erkenning van de
diploma’s is hét sleutelpunt voor het welslagen van
de MOOC’s. Zullen de universiteiten toestaan dat
studenten studiepunten halen met cursussen die ze
van andere universiteiten on line volgen? Als dat
gebeurt, zijn MOOC’s voorgoed uit de startblokken.”

“

NEOKOLONIALISME

MOOC’s en on line cursussen hebben een enorm poten
potentieel om het peil van het onderwijs in opkomende
landen op te krikken. Daar moeten toch enorme kansen
liggen? Professor Georges Van de Perre: “ Ik maak deel
uit van een project dat via internationale samenwerking
het onderwijs in Kongo inhoudelijk probeert te optimali
optimaliseren. Maar dat loopt niet gemakkelijk. Een aantal
professoren in Kongo, die nog uitpakken met cursussen
uit de vorige eeuw, zijn echter niet zomaar bereid om
een stap opzij te zetten voor een on line cursus die mee
is met de jongste ontwikkelingen in hun vakgebied.
Daarom trachten we nu samen met de rectoren van de
acht Kongolese universiteiten de gaten in de curricula,
de disciplines waarvoor er geen titularis is, op te vullen
via de introductie van MOOC’s of on line cursussen van
de Belgische universiteiten. De moderne technologie
laat toe om studenten van hier en uit Kongo samen in
één virtuele klas te zetten. Sommigen interpreteren zo’n
gang van zaken echter als neokolonialisme. Het zij dan
maar zo, als dit het onderwijsniveau – en vooral de
toekomst van een groot aantal jonge Kongolezen –
maar ten goede komt.”

”

Panelgesprek over Blended Learning tijdens
de slotconferentie van het Denkersprogramma
in de Academie op 19 oktober 2014.
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Denker 2014 José Mariano Gago overleden
Irina Veretennicoff en Hans Rombaut

Het was totaal onverwacht dat de Academie het
overlijden vernam van prof. José Mariano Gago
(Lissabon, 16 mei 1948-Lissabon, 17 april 2015). Deze
Portugese fysicus was 'Denker van de Academie' in
2014 en heeft in het 'Denkersprogramma F2KS' (zie
Academie-Berichten, nr. 58, p. 2-5) zijn gewaardeerde
expertise gedeeld om uit te zoeken of Vlaanderen op
weg is naar een nieuwsgierige, innovatiegedreven
kennismaatschappij, samen met Vlaamse stakeholders
en Academieleden.
José Mariano Gago was hoogleraar in elementairedeeltjesfysica en bouwde een wetenschappelijke
carrière uit in het CERN (Genève). Als minister voor
Wetenschap en Technologie in Portugal (28 oktober
1995-6 april 2002 en 12 maart 2005-21 juni 2011) heeft hij
de wetenschappelijke cultuur in Portugal indrukwekkend veranderd. Via het programma Ciência Viva
heeft hij de interesse in wetenschap en technologie bij
de bevolking versterkt. Op Europees vlak heeft hij een
bepalende rol gespeeld in het wetenschapsbeleid,
o.a. als voorvader van de European Research Council
en als auteur-werkgroepvoorzitter van het invloedrijke
rapport Europe needs more scientists van de Europese
Commissie in 2004. Portugal, Europa en de Academie
verliezen met José Mariano Gago een buitengewoon
wetenschapper en visionair beleidsmaker. Hij verloor
de strijd tegen kanker op vrijdagnamiddag 17 april en is
begraven op 18 april.
Hoezeer Gago begaan was met wetenschap en
onderwijs konden we ervaren tot kort voor zijn overlijden, toen hij aan de Academie nog de vraag stelde of
er in Vlaanderen nog thesissen of studies worden
gewijd aan de Portugese humanist Damião de Góis
(Alenquer, 1502-aldaar, 1574), secretaris van de
Feitoria de Flandres in Antwerpen van 1523 tot 1528 en
nadien zaakgelastigde van koning Jan III van Portugal
in het noorden van Europa, met verblijfplaats o.m. in
Antwerpen en Leuven. José Mariano Gago had zijn
verblijf als Denker in Vlaanderen geplaatst in het
historisch perspectief van de banden die zijn land met
onze gewesten onderhield in de 16de eeuw, en dit van
bij het begin van zijn opdracht binnen het Denkersprogramma in januari 2014 tot aan zijn slottoespraak in de
Academie op 28 november 2014. Hieruit citeren we
heel eerbiedig volgende passages die welhaast profetisch klinken: “The end
must be peaceful and it
must come from history. It
has to do with our
common back- ground:
Flanders and Portugal
have been very close
during
the
sixteenth
century. Both have been
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Damião de Góis
(gravure door Philips Galle).

doomed by intolerance... The rise and fall of tolerance,
humanism and prosperity in Flanders and Portugal in
the 16th century should be a lesson for us... As in a
conference almost one year ago, I wish to recall the
famous humanist Damião de Góis, Portugese of birth
[by a mother with Flemish roots], married into [a Dutch]
family. He was a friend of Erasmus. At the end of his life,
after being back in Portugal as the royal historian, he
was imprisoned by the inquisition and probably assassinated. Some years ago it was found that his many
competences in the highest level included music... The
music you are going to listen is without words, but these
words … are known and come from a passage of the
bible. They should be read in retrospect of these dark
times, the times that came after an extraordinary
expansion, the first globalisation of the world: 'Ne laeteris, inimica mea, super me, quia cecidi, consurgam
cum sedero in tenebris, Dominus lux mea est' (do not
gloat over me, my enemy. Though I have fallen, I will
rise. Though I sit in darkness, God will be my light). Five
centuries later I invite you to listen to his music”.
Gago's vraag voor informatie omtrent het onderzoek in
Vlaanderen over Damião de Góis werd door de
Academie onmiddellijk beantwoord. Dit dossier was
volledig toen het bericht van zijn overlijden ons
bereikte. Daardoor kan een up-to-date biografie van
Góis worden opgesteld, die als hommage aan Gago
zal opgenomen worden in het NBW deel 22 dat moet
verschijnen in 2016. De toespraak van Gago werd
opgenomen en is te zien, te beluisteren en te lezen op
de website van de KVAB:
http://www.kvab.be/denkersprogramma/conclusionsvlaanderen-kennismaatschappij.aspx

Professor Irina Veretennicoff samen met José Mariano
Gago, vorig jaar in de tuin van het Paleis der Academiën.

Lentevergadering mei 2015: Academie ‘Brusselt’
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Jonge Academie en Klasse Technische Wetenschappen nemen
samen standpunt in

ONDERWIJS MOET KLIK MAKEN
NAAR INFORMATICAWETENSCHAPPEN

UITGELICHT

Marc Vanneste

“Jongeren van in de lagere school op een gestructureerde manier informaticavaardig maken en hen
computationeel leren denken”. Het is in een notendop
de oproep die geformuleerd wordt in het Standpunt
‘Informaticawetenschappen in het Leerplichtonderwijs’ (zie Academie-Berichten, jg. 26, nr. 59, p. 19), dat
de Klasse van de Technische Wetenschappen van de
KVAB en de Jonge Academie samen hebben
uitgebracht. De oproep richt zich zowel tot de overheid
als tot de onderwijssector. Wat betreft de timing van
het Standpunt is er raak gemikt. Er staat een ingrijpende
hervorming in het Vlaamse onderwijslandschap voor
de deur, economisch is de urgentie aan goed opgeleide informaticaspecialisten hoog en de tijdsgeest
ademt uitgesproken digitaal. De voorwaarden om
onze jeugd digitaal en technologisch assertiever te
maken en hen zelf hard- en software leren te ontwikkelen in plaats van ze alleen maar te ondergaan (door te
veel de nadruk te leggen op het loutere gebruik ervan)
zijn voorhanden. De bal ligt in het kamp van de politiek,
het departement onderwijs in het bijzonder, om voor
de opleiding informaticawetenschappen eindtermen
uit te schrijven. Het Standpunt van de Technische
Klasse en de Jonge Academie bevat een aantal
voorzetten die de politiek zomaar voor het intrappen
heeft, ten minste als de spreekwoordelijke wil aanwezig
is. Hieronder leest u een vraaggesprek met Jacques
Van Remortel (Klasse Technische Wetenschappen) en
Giovanni Samaey (Jonge Academie), de gangmakers
van het Standpunt, dat extra onder de aandacht
kwam op de studienamiddag op 29 april 2015 in het
Paleis der Academiën met vertegenwoordigers van
alle actoren van het veld: academische wereld,
onderwijs, onderwijskoepels en bedrijfsleven.

Voor het Standpunt Informaticawetenschappen
hebben de Klasse van de Technische Wetenschappen
en de Jonge Academie elkaar gevonden. Hoe is de
samenwerking tot stand gekomen?
Jacques Van Remortel: “Het forum van informaticawetenschappen i22n, een drukkingsgroep bestaande uit
academici,
ICT-professionals,
onderzoekers
en
leerkrachten, is erg begaan met de introductie van
een gestructureerde opleiding informaticawetenschappen in het lager en secundair onderwijs en was
op zoek naar medestanders om de bevoegde
overheid te helpen overtuigen van de noodzaak van
zo’n opleiding. Tussen haakjes, i22n wordt gevormd
door de eerste en laatste letter van het woord informaticawetenschappen en daartussen het getal 22 voor
het aantal letters daartussen. Men zou het een metafoor voor digitale geletterdheid kunnen noemen.
Concreet contacteerde i22n ons met de vraag om
over de problematiek en de wenselijkheid van een
leertraject informaticawetenschappen na te denken.
De Jonge Academie en de Klasse van de Technische
Wetenschappen waren graag bereid om de huidige
situatie in Vlaanderen door te lichten en aanbevelingen te formuleren voor een soort stappenplan. Er werd
een werkgroep samengesteld met 22 deelnemers.”
Giovanni Samaey: “Het was de bedoeling om een
breed gedragen denktank op de been te brengen.
Dat verklaart waarom er hooguit een drietal informaticadeskundigen in opgenomen werden. De overige
mensen zijn vertegenwoordigers uit het onderwijs, de
onderwijskoepels, het bedrijfsleven en de academische wereld.”

Hoe is de samenwerking verlopen en hoe heeft de
werkgroep de denkoefening aangepakt?
Jacques Van Remortel: “Eerst hebben we in kaart
gebracht wat er zoal aan initiatieven binnen en buiten
het onderwijs bestaat. Wel, voor het lager onderwijs is er
eigenlijk geen informaticavorming. De klasleerkracht
probeert wel ICT in zijn lessen te integreren. Er zijn
eindtermen voor digitale geletterdheid (het leren
gebruiken van ICT), maar niet voor informaticawetenschappen. Een vergelijkbare situatie geldt voor de
eerste graad van het secundair onderwijs. In de
tweede en derde graad secundair onderwijs zijn er
helemaal geen eindtermen meer, noch voor digitale
geletterdheid, noch voor informaticawetenschappen.
Buiten de schoolse omgeving bestaan er vele vrijwillige
initiatieven, zoals bijvoorbeeld CoderDojo. Coder heeft
te maken met coderen, Dojo is ontleend aan trainings-
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“

LATIJN VERSUS INFORMATICA
Giovanni Samaey: “Tijdens de voorstelling van ons
Standpunt in Reyers Laat (Canvas) dwaalde de discus
discussie op een gegeven ogenblik af naar Latijn. In de eerste
graad van het secundair onderwijs wordt Latijn als filter
gezien voor de knapste kopjes, in staat om door te
stoten naar hogere studies, ook in richtingen als
wiskunde en wetenschappen. Even werd gesuggereerd
dat informaticawetenschappen die rol in het ASO van
het Latijn zouden kunnen overnemen wegens hun
intrinsieke vermogen tot abstraheren en logisch denken.
Zij zouden de wegwijzer zijn naar STEM-richtingen
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dat is
echter niet de achtergrond van ons pleidooi. De
drijfveer is om de toekomstige generatie jongeren in
Vlaanderen informaticavaardiger te maken zodat onze
regio de aansluiting met de koplopers van het digitale
peloton niet mist. In tweede instantie zouden informaticawetenschappen een opstap kunnen zijn naar STEMrichtingen. Is dat zo, dan is het meegenomen. Maar het
is niet de hoofdbedoeling van ons betoog.”

”

plaatsen voor Japanse gevechtstechnieken. Inmiddels
is CoderDojo uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk
van clubs, waar jonge kinderen creatief leren omgaan
met de Dojo codeertaal. In 2014 telde ons land een
30-tal ‘Dojo’s’ met meer dan 1000 kinderen. De
klemtoon ligt op samenwerking met andere deelnemers en mentoren. Als didactisch hulpmiddel wordt
gebruik gemaakt van de grafische programmeertaal
‘Scratch’. Ook zijn we uitgekomen bij de DWENGO
blocks waar ‘tools’ worden aangeboden om stap voor
stap te programmeren. Dwengo organiseert ook
trainingen voor leerkrachten en ontwikkelt zelf didactisch materiaal. Ten slotte vermelden we RobotCup
Junior, een jaarlijkse robotwedstrijd voor jongeren
tussen 8 en 18 jaar. Bovenstaande voorbeelden
zouden een inspiratiebron kunnen vormen voor didactisch materiaal in de lessen informaticawetenschappen.”

de beleidsverantwoordelijken: Vlaams minister voor
Onderwijs Hilde Crevits en Federaal Minister van de
Digitale Agenda Alexander De Croo. Voor het uitschrijven en de introductie van eindtermen voor de
opleiding informaticawetenschappen zijn we vooral
afhankelijk van het kabinet en het departement onderwijs. Hier moeten we proberen goodwill te creëren en
dat kunnen we, mits voldaan is aan twee cruciale
voorwaarden. De eerste zou je onder de noemer
‘transparantie’ kunnen vatten: hoe moeten de eindtermen worden opgevat, wat moet er in staan? Kwestie
van inhoudelijke wirwar te vermijden. De tweede
voorwaarde heeft te maken met ‘actualisering’: welke
verwachtingen kan en moet de huidige maatschappij
aan ons onderwijs stellen? In het najaar staat er in het
kader van de onderwijshervorming een breed
uitgesponnen debat geprogrammeerd met alle
actoren om het pad naar die eindtermen te helpen
effenen. Wij wilden ook het brede publiek informeren
over onze bevindingen en deden daarvoor een
beroep op de media. Jacques en ikzelf beten de spits
af met een opiniebijdrage in de krant De Standaard op
1 april, gevolgd door een redactioneel artikel in
hetzelfde dagblad. Het bericht werd dezelfde dag
opgepikt door Reyers Laat (Canvas), waar JongeAcademielid Marian Verhelst het Standpunt met
bravoure verdedigde. Ook Kanaal Z en Q-radio
hadden die dag aandacht voor het onderwerp.”

Het is zeker niet de bedoeling om met het Standpunt
binnenskamers te blijven. Wat werd er ondernomen om
het aan de buitenwereld en de betrokken instanties
bekend te maken?
Giovanni Samaey: “Een ander facet van ons opzet was
een zo ruim mogelijke weerklank creëren voor ons
Standpunt. Daarvoor volgden we een dubbel spoor:
enerzijds de beleidsmensen bereiken, anderzijds het
brede publiek. Op de eerste plaats wilden we met een
goed onderbouwde argumentatie gehoor krijgen bij

Jacques Van Remortel
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UITGELICHT
Wat gaf de doorslag voor de uitwerking van het Standpunt: de economische urgentie of de intellectuele
meerwaarde van ‘computationeel denken’?
Jacques Van Remortel: “Men kan niet om de economische urgentie heen. Het moderne bedrijfsleven drijft op
technologie en is op zoek naar goed opgeleide
IT-krachten. Maar dat vormde niet de drijfveer van
onze denkoefening. Wel speelt ze onrechtstreeks in de
kaarten van de economische wereld. Vandaag is de
relevantie van digitale technologie, zowel maatschappelijk als individueel, dermate uitgesproken dat de
opname van een vorming informaticawetenschappen
in het lessenpakket van ons onderwijs vanzelfsprekend
zou moeten zijn. Bovendien heeft zo’n vorming de
intrinsieke eigenschap om jongeren op een motiverende manier abstract en probleemoplossend te leren
denken. De uiteindelijke bedoeling van lessen informaticawetenschappen in het lager en secundair onderwijs is het bijbrengen van informaticavaardigheid aan
de toekomstige generatie. En dat gaat verder dan
digitale geletterdheid, waar de nadruk ligt op het
gebruik en het vlot leren omgaan met programma’s
zoals Word, Excel, PowerPoint. Het is niet genoeg dat
jongeren vlot kunnen omspringen met technologie, ze
moeten ook oog hebben voor haar juridische, ethische
en maatschappelijke implicaties. Het begrip ‘mediawijsheid’ past in deze context: de invloed van de
nieuwe technologie op het klimaat, het milieu, het
persoonlijke leven, het respect voor de privacy, het
risico van verslaving en misbruiken als cyber pesten. En,
wat allerbelangrijkst is, een basisvorming informaticawetenschappen moet uiteindelijk een opstap zijn naar
het vermogen om ‘computationeel’ te denken.”

Wat moet worden verstaan onder ‘computationeel
denken’?
Giovanni Samaey: “Computationeel denken veronderstelt het vermogen om analytisch te denken, te abstraheren, zelf een algoritme te verzinnen en dat dan voor
verwerking toe te vertrouwen aan een computer. Het
resultaat is een tastbare oplossing in de vorm van een
computerprogramma, apparaat of robot. Volledigheidshalve moet ik eraan toevoegen, dat, om de
hierboven aangehaalde maatschappelijke impact
van digitalisering te begrijpen er een technologische
basiskennis vereist is. Neem nu het beheer en delen van
foto’s via de populaire app “SnapChat”, waarbij een
foto doorgestuurd wordt naar een kennis, en zichzelf na
enkele seconden vernietigt. Om dergelijke technologie
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als jongere verantwoord te gebruiken, moet je beseffen dat je foto’s terecht komen op een server, hoe de
communicatieprotocollen verlopen en wat de gevolgen daarvan zijn voor je privacy.”

Wat er nu bestaat aan informaticavorming in het
onderwijs is weinig gestructureerd en hangt uiteindelijk
af van de gedrevenheid en interesse van de klasleraar
en de schooldirectie. Wat moet er eerst gebeuren: een
curriculum informaticawetenschappen schrijven of
een lerarenopleiding uitwerken?
Giovanni Samaey: “Het beste is om de invoering van
een curriculum informaticawetenschappen en de
lerarenopleiding parallel te laten verlopen. Op het
niveau van professionele bachelor bestaat de
opleiding reeds. Alleen, de toekomstige leerkrachten
worden opgeleid voor een niet bestaand vak in het
secundair onderwijs. Indien zo’n lerarenopleiding zou
worden afgestemd op een curriculum informaticawetenschappen met een duidelijk leerplan en goed
omschreven eindtermen, zou ze inhoudelijk kunnen
worden versterkt en uiteindelijk meer studenten
aantrekken.”

Welke stappen moeten worden gezet om het curriculum informaticawetenschappen in het lager en secundair onderwijs concreet vorm te geven?
Jacques Van Remortel: “De eerste en belangrijkste stap
is het uitschrijven van eindtermen. De concrete invulling
komt toe aan de politieke overheid, met name het
kabinet en het departement onderwijs. De op handen
zijnde hervorming van het onderwijs vormt een uitgelezen kans. Over dit onderwerp staat in het najaar een
breed uitgesponnen debat geprogrammeerd met de
diverse actoren: onderwijs, onderwijskoepels, politieke
overheid,
bedrijfsleven,
academische
wereld.
Eenmaal de eindtermen uitgeklaard, breekt de fase
aan van de leerplannen op het niveau van de onderwijskoepels, een derde stap zijn de lessenpakketten in
de scholen.”
Giovanni Samaey: “Men zou de opleiding van de
leerkrachten kunnen laten samenvallen met het
opstellen van de leerplannen, nadat de eindtermen
zijn vastgelegd. Kwestie van een parallelle aanpak te
realiseren.”

Is er een deadline opgesteld voor de eindtermen?
Jacques Van Remortel: “In Groot-Brittannië zat er twee
jaar tussen het rapport van de Royal Society en de
implementatie van het curriculum informaticawetenschappen, dat in 2014 in het lager en secundair onderwijs werd geïntroduceerd. Ik vrees dat we er hier in
Vlaanderen net iets langer zullen over doen. Maar hoe
sneller hoe beter. De tijd dringt. Wil Vlaanderen aansluiting vinden met de koplopers in het digitale landschap
dan is een actualisering van het informatica-onderwijs
de hoogste prioriteit.”
Is er interesse gekomen vanuit het Franstalig landsgedeelte?
Jacques Van Remortel: “Wel, wij beiden hebben een
Franstalige confrater over ons initiatief ingelicht. Hij
heeft ons per e-mail gefeliciteerd met ons Standpunt
en eraan toegevoegd dat men ook in het Franstalig
landsgedeelte begaan is met de problematiek.”

Giovanni Samaey

“

ECONOMISCHE URGENTIE
De Europese Commissie voorspelt tegen 2020 liefst 3,8
miljoen bijkomende jobs in de digitale sector. Minister
van de Digitale Agenda Alexander De Croo mikt voor
ons land op de creatie van 50.000 banen. Is dat
realistisch?
Giovanni Samaey: “Dergelijke voorspellingen van
jobcreatie zijn aan zeer veel onzekere factoren onderhevig. Er zijn echter ook reële cijfers beschikbaar over
onze huidige economie die onbetwistbaar zijn, en het
probleem duidelijk schetsen. Tijdens de studienamiddag ‘Informaticawetenschappen in het Leerplichtonderwijs’ van 29 april 2015 in het Paleis der Academiën
werden dergelijke cijfers op tafel gelegd door mevrouw
Martine Tempels, senior vice president van Telenet en
ICT woman van 2012 (zij zorgde in ons land voor de
introductie van CoderDojo). Volgens haar informatie
verkoopt 46% van de grote bedrijven online. Bij KMO’s
bedraagt de online verkoop 20%. Daartegenover staat
dat ongeveer de helft (48%) van de Belgische bevolking
online koopt, waarvan 28% in het buitenland. Op die
manier lekt veel geld weg uit onze lokale economie.
Amper 14 % van de inkomsten uit online verkoop kwam
terecht in de portemonnees van de Belgische bedrijven. Het is voor de ondernemingen levensnoodzakelijk
om online zichtbaar te blijven. Maar er is nog heel wat
werk voor de boeg, want 30% van de kleine bedrijven
heeft geen website. Deze discrepantie kan rampzalig
zijn voor onze economie. Als we onze jongeren enkel
digitaal geletterd maken, en niet informaticavaardig,
leren we iedereen wel aankopen via internet, maar niet
verkopen… Het wordt dus hoog tijd dat de Belgische
ondernemingen hun digitaal lot in eigen handen
kunnen nemen. Met andere woorden dat ze in staat zijn
de nodige programma’s en toepassingen te ontwikkelen om het hoofd te bieden aan de vloedgolf van
e-commerce die hen van uit het buitenland dreigt te
overspoelen.”

”
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Internationale samenwerking
Een sterkere rol voor academiën in het nieuwe plan van de Europese Commissie
Sofie Vanthournout

‘Evidence-based’ beleid van de Europese Commissie
in vraag gesteld
Toen president Juncker in november 2014 besloot om
de positie van Chief Scientific Adviser Anne Glover, in
2012 aangesteld door zijn voorganger Barroso, niet te
verlengen, volgde er een storm van brieven en opiniestukken vol verontwaardiging en bezorgdheid. Sommigen zagen dit als een teken van Junckers onverschilligheid voor wetenschap, anderen meenden dat enkele
NGO’s, die niet gelukkig waren met Anne Glovers
adviezen over ggo’s en endocriene disruptoren, hun
slag hadden thuisgehaald. Juncker zelf beperkte zich
tot een korte verklaring dat hij gelooft in onafhankelijk
wetenschappelijk advies, maar nog niet had beslist
hoe dergelijk advies te ‘institutionaliseren’.
In de nasleep van de discussie rond de Chief Scientific
Adviser ontstond er een diepgaander debat over
wetenschappelijk advies en de organisatie ervan.
Hierbij werd steeds vaker gekeken in de richting van
academiën, die vanuit hun unieke, onafhankelijke
positie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
een ‘evidence-based’ beleid.
Het ‘Science Advice Mechanism’
Op 13 mei stelde Commissaris voor Onderzoek Carlos
Moedas, zijn nieuwe ‘Science Advice Mechanism’ voor
(afbeelding). Aan het hoofd van de structuur komt een
adviesraad, samengesteld uit zeven experten. Deze
raad moet de interactie met de wetenschappelijke
gemeenschap verbeteren en de onafhankelijkheid,
wetenschappelijke integriteit en transparantie van

wetenschappelijk advies voor de Europese Commissie
garanderen. Zij zullen hiervoor ondersteund worden
door een nieuw secretariaat van 26 medewerkers.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de nationale
Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
academiën, die in vele landen reeds een belangrijke
adviesrol spelen bij hun nationale overheid. Via hun
Europese netwerken EASAC, Euro-CASE, ALLEA, FEAM
en de Academia Europaea wil de Europese Commissie
de nationale academiën ondersteunen in deze rol en
met hen een gestructureerde relatie opbouwen.
Hiervoor werd reeds een budget van 6 miljoen euro
gereserveerd onder Horizon2020, voor een periode van
4 jaar. Als eerste aanzet ondertekenden de netwerken
in maart een ‘memorandum of understanding’, met als
doel het verbeteren van de samenwerking onderling
en met de Europese Commissie.

Meedoen omdat het moet of echt engagement?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kwam in het tweede decennium van de

eeuw in een nieuwe belangrijke fase. Door schandalen die het bedrijfsleven in een k

daglicht zetten, de globalisering van de economie en de enorme uitdagingen op vlak van

(klimaat), voelen ondernemers dat zij de 4 P’s (evenwicht tussen prosperity, planet, p

purpose) niet alleen met woorden moeten belijden, maar echt moeten integreren i
management.

De Klasse Technische Wetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België

Wetenschappen en Kunsten heeft een werkgroep “MVO” opgericht die hierover een Stan
heeft uitgewerkt.

De werkgroep richtte zich vooral op KMO’s, de kern van Vlaanderens economisch weefsel. H

alsof KMO’s pas later dan multinationale ondernemingen (MNO’s) MVO zijn gaan toepassen
beleid. We onderzochten of dit correct is.

In dit Standpunt wordt in een eerste deel de historische evolutie geschetst van MVO sin

dagen van de paternalistische “liefdadigheid” in de 19de eeuw. In een tweede deel gaan e

kritisch in op de kenmerken van duurzaam ondernemerschap anno 2015, en in een laatste

worden captains of industry, academici, onderzoekers en consultants geïnterviewd om

persoonlijke invulling van MVO toe te lichten en te vertellen wat zij zien als de grote uitdag
van ondernemingen in de toekomst.

De rol van de netwerken
In ruil voor deze financiële steun worden er van de
netwerken concrete resultaten verwacht. Naast hun
traditionele rol van het verhogen van communicatie
en samenwerking tussen nationale academiën, wordt
er ook gevraagd om meer in te zetten op de samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines, om zo
interdisciplinaire uitdagingen op een effectieve manier
het hoofd te bieden. Bovendien wordt er van de
academiën verwacht dat ze een platform bieden voor
het informeren van het publiek over de wetenschappelijke achtergrond van actuele maatschappelijke
debatten. Tot slot zullen de academiën een mechanisme ontwerpen voor het bieden van snel en efficiënt
wetenschappelijk advies, afgestemd op de specifieke
noden van het Europese beleidsproces.

Metamorfoses van het
Europese historisch besef,
1800-2000

Al lang wordt erover geklaagd dat het historisch besef taant: de onverschilligheid ten aanzi

de geschiedenis zou groeien, het verleden zou daardoor niet langer (nationale en andere)

teiten kunnen aanreiken, historische lessen zouden worden vergeten. Het historisch bes

inderdaad van intensiteit veranderen: er kan meer of minder historisch besef zijn. Maar wez
is dat het ook van karakter kan veranderen. De voorbije twee eeuwen is er inderdaad
geweest van een wisselend past relationship.

In Metamorfoses van het Europese historisch besef, 1800-2000 wordt deze geschiedenis ge
strueerd. Het vertrekpunt is het moderne historisch besef, ontstaan na de breuk van de

Revolutie en na de romantische hantises. Het hield een sterk verlangen naar een innige v

denheid met het verleden in, een verlangen dat later kon worden geradicaliseerd in een s

de samenleving te retraditionaliseren. In de context van de maatschappijkritische projecte

de jaren 1960 en 1970 ontstond daarentegen een historisch besef dat zich vooral liet begrijp

een jacht op een ‘verkeerd verleden’. Het historisch reveil, dat zich in de decennia daa

musea, reenactment societies of heritage crusades openbaarde, kon de kloof tussen hed

verleden niet dichten: in het postmoderne historisch besef bleef het verleden een v
verleden.
Wat kan in deze context nog de maatschappelijke taak van de historicus zijn, nu er niet

sprake is van een vanzelfsprekende band tussen heden en verleden? De historicus, zo luid

dit essay, moet trachten de historische geletterdheid van zijn lezers te versterken, hen een g

ligheid trachten bij te brengen voor de eigenaardigheid van de voorbije denk- en levensvo

Niet innige verbondenheid, maar afstandelijkheid staat daarbij centraal, en het bes

geschiedenis bovenal verandering is. Dat heeft ook consequenties voor het geschiedenis
wijs. Dat is geen instrument om actuele politieke of maatschappelijke problemen op te
maar een confrontatie met werelden die bovenal van de onze verschillen.

Jo Tollebeek is gewoon hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de negentiende en twintigste

aan de KU Leuven. Hij publiceert vooral over de geschiedenis van de historische cultuur e

universiteits- en wetenschapsgeschiedenis. Recent verschenen onder meer Mannen van ka

De wording van de moderne geesteswetenschappen (2011), Setting the Standards. Instit

Networks and Communities of National Historiography (red. met Ilaria Porciani, 2012) en Ra
Kunst en cultuur in tijden van conflict (red. met Eline van Assche, 2014).

Afbeelding: Het nieuwe
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* Including the Joint Research Centre which provides in-house scientific support

‘Science Advice Mechanism’
van de Europese Commissie

NIEUWE PUBLICATIES

Standpunten van de Academie
Standpunt 29: Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meedoen omdat het moet, of gemeend?, door L.
Bonte, P. Verstraeten e.a., KVAB Press, 2014.
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Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) kwam in
het tweede decennium van de
21ste eeuw in een nieuwe
belangrijke fase. Door schandalen die het bedrijfsleven in een
kwaad daglicht zetten, de
globalisering van de economie
en de enorme uitdagingen op
het vlak van milieu (klimaat),
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
voelen ondernemers dat zij de 4
P’s (evenwicht tussen prospeLuc Bonte
Paul Verstraeten
rity, planet, people, purpose)
niet alleen met woorden
moeten belijden maar echt
moeten integreren in hun management.
Meedoen omdat het moet
of echt engagement?

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, 2014
Standpunten 29

De klasse technische wetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en
Kunsten heeft een werkgroep “MVO” opgericht die
hierover een Standpunt heeft uitgewerkt. De
werkgroep richtte zich vooral op KMO’s, de kern van
Vlaanderens economisch weefsel. Het lijkt alsof KMO’s
pas later dan multinationale ondernemingen (MNO’s)
MVO zijn gaan toepassen in hun beleid. We onderzochten of dit correct is.
In dit Standpunt wordt in een eerste deel de historische
evolutie geschetst van MVO sinds de dagen van de
paternalistische “liefdadigheid” in de 19de eeuw. In
een tweede deel gaan experts kritisch in op de
kenmerken van duurzaam ondernemerschap anno
2015, en in een laatste deel worden captains of
industry, academici, onderzoekers en consultants
geïnterviewd om hun persoonlijke invulling van MVO
toe te lichten en te vertellen wat zij zien als de grote
uitdagingen van ondernemingen in de toekomst.
Standpunten 31: Metamorfoses van het Europese
historisch besef, 1800-2000, door Jo Tollebeek, KVAB
Press, 2015.
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Metamorfoses van het
Europese historisch besef,
1800-2000

Al lang wordt erover geklaagd
dat het historisch besef taant:
de
onverschilligheid
ten
aanzien van de geschiedenis
zou groeien, het verleden zou
daardoor niet langer (nationale
en andere) identiteiten kunnen
aanreiken, historische lessen
zouden worden vergeten. Het
historisch besef kan inderdaad

van intensiteit veranderen: er kan meer of minder
historisch besef zijn. Maar wezenlijker is dat het ook van
karakter kan veranderen. De voorbije twee eeuwen is
er inderdaad sprake geweest van een wisselend past
relationship.
In Metamorfoses van het Europese historisch besef,
1800-2000 wordt deze geschiedenis gereconstrueerd.
Het vertrekpunt is het moderne historisch besef,
ontstaan na de breuk van de Franse Revolutie en na de
romantische hantises. Het hield een sterk verlangen
naar een innige verbondenheid met het verleden in,
een verlangen dat later kon worden geradicaliseerd in
een streven de samenleving te retraditionaliseren. In de
context van de maatschappijkritische projecten van
de jaren 1960 en 1970 ontstond daarentegen een
historisch besef dat zich vooral liet begrijpen als een
jacht op een ‘verkeerd verleden’. Het historisch reveil,
dat zich in de decennia daarna in musea, reenactment societies of heritage crusades openbaarde, kon
de kloof tussen heden en verleden niet dichten: in het
postmoderne historisch besef bleef het verleden een
vreemd verleden.
Wat kan in deze context nog de maatschappelijke
taak van de historicus zijn, nu er niet langer sprake is
van een vanzelfsprekende band tussen heden en
verleden? De historicus, zo luidt het in dit essay, moet
trachten de historische geletterdheid van zijn lezers te
versterken, hen een gevoeligheid trachten bij te
brengen voor de eigenaardigheid van de voorbije
denk- en levensvormen. Niet innige verbondenheid,
maar afstandelijkheid staat daarbij centraal, en het
besef dat geschiedenis bovenal verandering is. Dat
heeft ook consequenties voor het geschiedenisonderwijs. Dat is geen instrument om actuele politieke of
maatschappelijke problemen op te lossen, maar een
confrontatie met werelden die bovenal van de onze
verschillen.

Jaarboek 2014
Het Jaarboek 2014 is vanaf nu beschikbaar. Slechts een
beperkte oplage is in hardcopy verkrijgbaar. Belangstellenden kunnen het
raadplegen via de website
van de Academie,
www.kvab.be .
4

Jo Tollebeek

Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten, 2015
Standpunten 31
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1

Denkersprogramma 2015:

25 september 2015: Congres “Naar een duurzaam
kunstenlandschap” – deel I (Denkersprogramma
Kunst & Geld):
In het kader van het Denkersprogramma Kunst &
Geld zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van de belangrijke ‘stakeholders’ in het kunstenlandschap teneinde de contouren te verkennen voor de toepassing van het begrip
duurzaamheid. Hoe kan men een duurzaam
kunstenlandschap realiseren en wat kunnen daarbij
de passende vormen van financiering zijn? Het doel
van het congres op 25 september is te komen tot een
reeks aanbevelingen voor het beleid op het gebied
van de kunsten.

2

Onderscheidingen
Wetenschapscommunicatie:

2 juli 2015:
Bekendmaking der laureaten van de onderscheidingen wetenschapscommunicatie tijdens de Summer
School Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse
universiteiten
21 oktober 2015:
Event Wetenschapscommunicatie met uitreiking van
de onderscheidingen in de KVAB

12 oktober 2015: Workshop rond “Nationalisme”
(Denkersprogramma De Naoologse wereld is voorbij)
Tijdens deze workshop zullen een aantal referenten in
debat gaan met Ian Buruma rond het begrip ‘Nationalisme’. Hoe is deze na 1945 dood gewaande
ideologie in de jaren 1980 in Europa herrezen en hoe
is zij sindsdien ingezet als een reactie tegen ‘Europa’?
Volgende referenten zullen in debat gaan: Luuk van
Middelaar, Matthias Storme, Karel de Gucht, Dick
Pels en Sofie in ’t Veld.

26 oktober 2015: Workshop rond “Populisme”
(Denkersprogramma De Naoologse wereld is voorbij)
Het begrip ‘Populisme’ zal centraal staan in deze
tweede workshop. Hoe is de opkomst van het populisme (in zijn verschillende varianten) te verklaren en
hoe heeft het als ideologie de oude consensus mee
ondergraven? Volgende referenten zullen in debat
gaan met Ian Buruma: Xandra Schutte, Henk te
Velde, Koen Abts, Kees Schuyt en Wouter Hillaert.

20-21 november 2015: Congres “Kunst en Stad” –
deel II (Denkersprogramma Kunst & Geld)
Geld en kunst zijn nauw verbonden, dat was reeds
vroeger zo en zo is het nu nog. Een kunstwerk heeft
altijd een economische waarde en een artistieke
waarde, en die vallen niet altijd samen. Wat opvalt is
dat doorheen alle tijden de stad een rol vervult in het
spel hoe die beiden zich tot elkaar verhouden. Het
ontstaan van kunst en de verhandeling ervan
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situeren zich quasi altijd in een stedelijke omgeving,
een milieu dat sterk onderhevig is aan verandering
en de pols houdt aan de nieuwste tendesen. Met het
Congres “Kunst en Stad” op 20 en 21 november 2015
wil men in de Academie nadenken over mogelijke
toekomstperspectieven voor kunst en de stad en zal
men een scenario-oefening trachten uit te werken
én te presenteren tijdens een publiek congres. Wat
kunnen de steden in de toekomst betekenen voor de
kunsten en omgekeerd?

2-3 december 2015: Congres “Erosie van het linkse
ideeëngoed” (Denkersprogramma De Naoorlogse
wereld is voorbij)
Voortbouwend op de resultaten van de workshops
rond “Nationalisme” en “Populisme” op 12 en 26
oktober, en opnieuw vertrekkend van een discussietekst van Ian Buruma, zal op 2 en 3 december 2015
een groter congres worden georganiseerd. De inzet
van dat congres zal de erosie van het naoorlogse
‘linkse’ ideeëngoed en – in het daardoor ontstane
vacuüm – de opkomst van de neoliberale pensée
unique zijn.

3

Contactfora:

4

Academisch
Cultureel Forum:
Najaarsprogramma 2015

3 en 4 september 2015:

Concertreeks

Marc Jacobs (VUB): SOIMA 2015: UNLOCKING
SOUND & IMAGE HERITAGE. See, Listen and Share!

Najaar 2015, datum nog nader te bepalen: namiddagseminarie omtrent Jean Sibelius (1865-1957) in
het kader van een samenwerking van het Fins Cultureel Centrum met de Klasse van de Kunsten, gevolgd
door een concert omstreeks 18.00 u.

8 en 9 september 2015:
Inge Arteel (VUB): Confrontations. Experimental
Dutch and German literature of the long sixties
2 oktober 2015:
Leo Storme (UGent): Coding Theory and Cryptography VI
27 november 2015:
Marc Nyssen (VUB): Nanotechnology: biomedical
applications

27 november 2015, 19.30 uur: eindejaarsrecital met
Vitaly Samoshko: eerste laureaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd voor piano in 1999. De Oekraïner
Samoshko (°1973) is één van de grootste prijswinnaars in de pianowedstrijden ooit. Hij won de Busoniprijs in 1993, de Senigallia pianowedstrijd in 1995, de
Concours International de Piano in Montréal in 1996
en de Arthur Rubinstein Master Competetion in 1998.
Hij concerteert in de grootste concertgebouwen
wereldwijd.

Vitaly Samoshko

Da Vincilezing
14 oktober 2015, 17. 30 uur, Da Vincilezing: Thomas
Hertog spreekt over Georges Lemaître. Deze hoogleraar van de KU Leuven, en tevens priester, was de
bedenker van de theorie die het ontstaan van het
heelal verklaart vanuit een “oeratoom” dat uiteenspatte, bekend als de “Big Bang theory”. Lemaître
specialiseerde zich in het werk van Albert Einstein
vanaf omstreeks 1920. In de jaren 1930 werden beide
geleerden vrienden. Zijn theorie werd midden de
jaren 1960 bevestigd.

Albert Einstein en Georges Lemaître
in gesprek (1933).
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5

Samenwerking met Cultuur 7
:
DVD-box van het programma Mee
met Morgen binnenkort verkrijgbaar

Eind 2014 en begin 2015 kwam de KVAB in de kijker
via het digitale culturele televisiekanaal Cultuur 7
met het programma Mee met Morgen. Daarin
werden telkens twee auteurs van het boek Mee met
Morgen met elkaar geconfronteerd aan de hand
van twee vaste interviewers, Frans Boenders en Mark
Eyskens. Eerdere informatie hierover verscheen in
Academie-Berichten nr. 57, p. 12 en 16, nr. 58 p. 12.
De zeven gesprekken die werden opgenomen in de
historische appartementen van kroonprins Willem
van Oranje en zijn eega Anna Paulowna leverden
televisie op die wat verschilde met wat we gewoon
zijn van te zien op het scherm: de sfeer is niet jachtig
maar bedaard, de sprekers mogen hun gedachten
ontwikkelen en worden veel minder of niet onderbroken als ze aan het woord zijn.
De reacties waren nagenoeg unaniem lovend. De
beelden in en rond het Paleis der Academiën zijn
prachtig om zien en de muziek is betoverend (de
beroemde cellosuite nr. 1 van J.S. Bach gespeeld
door Felix Vermeirsch leidt elk programma in en
Vermeirsch speelt een eigen pianocompositie aan
het einde). Van de zeven uitzendingen wordt nu een
DVD-box met vier DVD's gemaakt, die binnenkort
zowel via Cultuur 7 als bij de KVAB te verkrijgen zal zijn
met als titel: Mee met Morgen, een ontmoeting
tussen kunst en wetenschap.
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Onderscheiden

Burgerlijk ingenieur Alain Bernard, lid van de Klasse
van de Technische Wetenschappen, heeft op 4 juni
de Vlerick Award 2015 gewonnen. De prijs stond in
het teken van “Legacy & Promise”, waarmee men
op zoek ging naar een personaliteit die een bedrijf
met een rijk verleden heeft laten groeien en op
duurzame wijze kon aanpassen naar een beloftevolle toekomst. Alain Bernard is sinds 2006 CEO van
het Antwerpse bedrijf DEME (vroeger Dredging
International). Het baggerbedrijf met wereldfaam
behield onder de leiding van Bernard zijn corebusiness, maar ontplooide zijn activiteiten op vijf
continenten in een veel gevarieerder spectrum van
sectoren zoals ondersteuning van offshore olie- en
gaswinning, milieuprojecten, waterbouw en landwinning.

LESSEN UIT DE LENTECYCLUS

Professor em. Mark Eyskens
Co-voorzitter van het Academisch Cultureel Forum

Andermaal was de Lentecyclus, zoals elk jaar georganiseerd door het Academisch Cultureel Forum van de
KVAB, een groot succes omwille van het zeer oordeelkundig uitgekozen onderwerp, de gemotiveerdheid
van het aanwezige publiek en de buitengewone
onderlegdheid van de sprekers. Gedurende drie halve
dagen, gespreid over drie weken, werd van gedachten gewisseld over ‘Staatsmodellen’.
Het blijkt dat de representatieve parlementaire democratie sterk in aantal is toegenomen in de wereld na de
implosie van het communisme en de explosie van de
Sovjet-Unie. Maar in onze voornamelijk westerse democratieën is vaak een particratie ontstaan, die de
politieke markt confronteert met vormen van oligopolistische concurrentie en potentieel of feitelijk machtsmisbruik. Tegelijkertijd heeft de digitalisering van de
communicatiemogelijkheden een grote volatiliteit in
de hand gewerkt van de kiezers. Elke kiezer is tot op
zekere hoogte zijn eigen politieke partij geworden en
dit bemoeilijkt het ontstaan van een democratische
consensus om te komen tot duidelijke beslissingen.
Misschien moeten de kiessystemen worden aangepast.
Populisme en nationalismen zijn ook niet van aard om
de besluitvorming te bevorderen in het raam van
samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie.
Vele jonge landen hebben, na het beëindigen van het
kolonialisme, af te rekenen met vaak destructieve
omstandigheden en factoren als daar zijn: vormen van
neokolonialisme, waarbij ten koste van de lokale bevolking allerlei economische activiteiten worden opgezet.
Etnische rivaliteiten bemoeilijken vaak de besluitvorming en de erkenning van de resultaten van verkiezingen. De Arabische lente was op het eerste gezicht een
positieve democratische ontwikkeling maar is volledig
gekapseisd en in veel Arabische landen ontaard in een
ware godsdienstoorlog. Daarbij doen zich ook terroristische verglijdingen voor met catastrofale gevolgen
voor de bevolkingen. Het terrorisme, uitgaande van
gefanatiseerde ‘non state actors’, vormt ook een
bedreiging voor de westerse landen, zoals door een
aantal gruwelijke aanslagen is bewezen. Er is dus veel
meer nood aan continentoverschrijdende dialoog en

samenwerking met verantwoordelijken die beseffen
dat de huidige conflicten een ‘negatief dom spel’
betekenen met rampzalige gevolgen voor iedereen.
Ook de rol van de UNO en multilaterale organismen
moet in deze context veel efficiënter worden gemaakt.
En ten slotte zijn er de gevestigde autoritaire beleidsvormen in landen als China en Rusland en de specifieke
problemen die zich stellen in de grootste democratie
ter wereld, namelijk India. Of in enorme landen als
China en Rusland een pluralistische democratie van
het westerse type zo maar kan worden toegepast is
niet evident. Maar alvast is het belangrijk dat binnen de
bestaande eenheidspartijen in die landen een democratisch consensusmodel tot ontwikkeling wordt
gebracht. De dialoog met deze landen blijft uiteraard
bijzonder aanbevelenswaardig.
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Karel BUFFEL

Roland MAES
(28 juni 1923-12 februari 2015)

(17 januari 1927-25 februari 2015)

Karel Buffel promoveerde in 1949 tot Doctor in de
Plantkundige Wetenschappen aan de Katholieke
Universiteit Leuven met de grootste onderscheiding. Daarvoor had hij in 1947-1948 onder leiding
van prof. V. J. Koningsberger aan het Botanisch
Laboratorium te Utrecht verbleven en in 1948 was
hij al uitgeroepen tot Laureaat van de Koninklijke
Vlaamse Academie van België. Hij werd aangesteld tot docent aan de KU Leuven en was sinds
1953 gewoon hoogleraar, verbonden aan het
Carnoy-instituut en het Landbouwinstituut, waarbij hij de leiding had over het Laboratorium voor
Plantenfysiologie.

Roland Maes was ingenieur-architect van opleiding, maar vooral autodidact. Hij was voorzitterbestuurder van het bouwbedrijf Maes, van BIM
(Bouw en Immobilien Maes), van Urbis Gent en
van Building Hotel Maes. Hij was een succesvol
bedrijfsleider in de Group Maes, waarvan hij
erevoorzitter was.

Zijn onderzoek spitste zich toe op de plantenfysiologie met betrekking tot groeistoffen, met bijzondere aandacht voor auxines. Zijn proefschrift “Het
verband tussen groeirichting en structuur in de
meristemen van stengel en bloem” werd in 1949
door de Academie gepubliceerd. Een belangrijke publicatie van zijn hand, in samenwerking
met A. Carlier, was “Polysaccharide changes in
the cell walls of water absorbing potato tuber
issue in relation to auxin action” (Acta Botan.
Neerl., 1955). Na zijn emeritaat interesseerde hij
zich in aspecten van de theoretische fysica.
Professor Buffel was lid van de Academie sinds
1958 en werd erelid in 1999.

Daarnaast was hij voorzitter of bestuurder van
talrijke beroepsfederaties en wetenschappelijktechnische organisaties, zoals de Nationale
Confederatie van het Bouwbedrijf, het controlebureau SECO, het BIN (Belgisch Instituut voor
Normalisatie), het IWONL (thans het IWT), het
Verbond der Belgische Ondernemingen, het
Vlaams Economisch Verbond, de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en
de Kamer van Koophandel Gent. Hij was raadslid
van het Hoog Comité van Toezicht.
Hij was sinds 1988 lid van de Commissie van de
Academie voor Wetenschap en Techniek en
daarmee een van de eerste leden van CAWET. Hij
werd erelid van de Klasse Technische Wetenschappen van de KVAB bij haar oprichting in
2009. De leden kennen hem als een vriendelijk en
hulpvaardig confrater. Hij nam deel aan meerdere werkgroepen i.v.m. architectuur, civiele
techniek en mobiliteit.
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Vooruitblik: PAUL VAN GYSEGEM 80, tentoonstellingen vanaf 6 juni 2015
Beeldend kunstenaar Paul van Gysegem, lid van de
Klasse van de Kunsten, wordt 80 jaar. Dat wordt gevierd
met een tentoonstelling van zijn oeuvre in Galerie
William Wauters in Oosteeklo: schilderijen en tekeningen
in de Galerie van 6 juni tot 30 augustus 2015, sculpturententoonstelling in het William Wauters Beeldenbos van 6
juni tot 29 september 2015, open op vrijdag, zaterdag
en zondag van 14.00 tot 18.00 uur. De vernissage had
plaats op de 80ste verjaardag van Paul van Gysegem
op 6 juni 2015 van 15.00 tot 18.00 uur, muzikaal ingeleid
door Paul zelf op contrabas, begeleid op piano door
Kim Van den Bempt.
Paul van Gysegem past volledig binnen de stroming
van de “existentiële kunst”. Het wapen dat zowel dient
voor onderdrukking als bevrijding. De dwarsligger als
symbool voor het menselijke protest; het leven dat tot
ontluiking komt met de vergankelijkheid ervan als
schaduw. Het belangrijkste is de val van de zich
oprichtende mens. De mens die door zijn rationaliteit
de dierlijke feitelijkheid wenst te overstijgen, met
succes, maar die nadien overmoedig wordt en de
wetten van de hybris overtreedt en aldus zijn eigen val
veroorzaakt. Het is het eeuwige verhaal van de mens
die zich meet met de goden. De menselijke hoogtepunten, bereikt vanuit een drang naar het verwerven
van het eeuwige leven, blijken van angstwekkend snel
voorgaande aard te zijn. Van Gysegem is gefascineerd

door de mythe van Prometheus, die het vuur stal bij de
goden... De zin van het leven van elke mens ligt in de
strijd, niet in de overwinning. Van Gysegem concipieert
beelden van de mens in opstand.
Van Gysegem is geen “formalist”, in de zin van een
louter vormenspel; hij is evenmin een “expressionist”, in
de betekenis van het tot uitdrukking brengen van zijn
subjectieve innerlijkheid; en nog minder een “realist”, te
verstaan als de poging om de realiteit zo nauwkeurig
mogelijk na te bootsen. Hij speelt met deze drie
klemtonen, door ze steeds met elkaar in contrast te
brengen. Bijna met cyclische regelmaat verschijnen in
zijn werk realistisch uitgewerkte delen; volgens
eenzelfde ritme kan “pure materie” getoond worden,
gesokkelde brokstukken, zo van de schroothoop
geselecteerd en geassembleerd door het vormgevoelige oog van de kunstenaar. In de meeste
gevallen komen beide vormuitersten tot een boeiend
samenspel. Hetzelfde geldt voor de expressieve
component. Van buitengewoon expressief, alsof de
ziel huid geworden is, kunnen zijn werken soms ook de
neutraliteit vertonen van een collectief symbool. Deze
diversiteit wordt ook beklemtoond, vermits hij naast
beeldhouwer (brons, ijzer, terracotta) ook tekent, etst
en schildert. Van Gysegems creatieverlangen fixeert
zich niet op één facet, maar gaat alle kanten uit.
Willem Elias

Illustratie: Tekening zonder titel, gemengde techniek op papier, 20 x 30 cm

