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De Gezondheid

In Vlaanderen is er veel discussie over de dalende onderwijskwaliteit. Maar in vergelijking met het Franstalige onderwijs is
die daling klein bier. Toch kan het Vlaamse onderwijs iets leren
van de Franstalige collega’s. “In plaats van eindeloze politieke
discussies te voeren, heeft het hele onderwijs daar nu de krachten
gebundeld”, zegt onderwijssocioloog Dirk Jacobs.

Tijdens de coronacrisis is nog maar eens duidelijk
geworden hoe verschillend Vlaanderen en Wallonië zijn
wanneer het over gezondheid en gezondheidszorg gaat.
“Maar dat betekent niet dat een splitsing de oplossing is”,
zegt professor Jan De Maeseneer.

Naar het
ziekenhuis
voor een
verkoudheid
Met een opvallend lagere vaccinatiegraad (74 procent tegenover 85) en grotere coronascepsis in Wallonië is de voorbije jaren duidelijk geworden
hoe verschillend de landsdelen
zijn op het vlak van gezondheidszorg. Die verschillen gaan
ook veel verder dan corona alleen. Zo leeft er niet alleen tegenover het coronavaccin meer
wantrouwen,
bijvoorbeeld
Aantal artsen per
ook het vaccin
100.000 inwoners
tegen baarWallonië
333 moederhalskanker is in
Vlaanderen 257
Wallonië
(50 procent)
Jaarlijkse ziekteveel minder
kosten per persoon
populair dan
€ 2.472
in Vlaanderen
(91 procent).
€ 2.378
Hoewel de
gezondheidszorg nog steeds grotendeels
federaal georganiseerd is, zijn
er toch enkele opvallende verschillen.
Zo schrijven Waalse artsen
meer antibiotica en slaap- en
kalmeermiddelen voor dan hun
Vlaamse collega’s. Er zijn in het
algemeen ook meer artsen in
Wallonië: 333 per 100.000
inwoners, tegenover 257 in
Vlaanderen.
Bovendien heeft een gemiddelde Waal jaarlijks 94 euro
meer ziektekosten dan de
gemiddelde Vlaming (2.472
tegenover 2.378 euro).
“In Wallonië is er over het algemeen een andere kijk op gezondheidszorg”, zegt Jan De
Maeseneer, professor-emeritus
huisartsgeneeskunde (Universiteit Gent). “De ziekenhuizen

zijn daar heel dominant. Er zijn
er ook veel meer, waardoor
mensen veel sneller naar het
ziekenhuis stappen. Voor een
verkoudheid gaan ze niet naar
de huisarts, maar naar de
spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.”
Dat een gemiddelde Waal hogere ziektekosten heeft, heeft
daar dan ook voor een stuk mee
te maken. “Al komt dat vooral
door de grotere armoede daar”,
zegt De Maeseneer. “Onder de
oudere bevolking zitten ook
nog veel ex-mijnwerkers, die
sowieso meer zorg nodig hebben.” In Wallonië is de levensverwachting ook iets lager dan
in Vlaanderen. En in een gezondheidsenquête in 2018
meldden minder Walen dan
Vlamingen dat ze in goede gezondheid zijn.
Ondanks die verschillen is De
Maeseneer geen voorstander
van een verdere splitsing van
de gezondheidszorg. In het regeerakkoord van de regeringDe Croo is afgesproken dat gezondheidszorg als eerste in
aanmerking komt voor een
nieuwe staatshervorming.
“Ik zou niet naar de taalgrens
kijken, maar voor zo’n hervorming uitgaan van de gezondheidsnoden op lokaal niveau”,
zegt De Maeseneer. “Enerzijds
zou ik op federaal niveau wel
nog een overkoepelend beleid
behouden voor bijvoorbeeld de
geneesmiddelen en de manier
waarop de zorg wordt gefinancierd. Anderzijds zou ik vooral
inzetten op de lokale zorgnoden, die zijn niet voor alle
Vlamingen of voor alle Walen
dezelfde. In landelijk Limburg
zijn er andere noden dan in
Oostende, net zoals de noden in
Charleroi anders zijn dan in het
zuiden van Luxemburg. Om
daarop in te spelen, heb je meer
lokale organisaties nodig, zoals
de eerstelijnszones die vandaag
in Vlaanderen al bestaan. De
deelstaten zouden daarin dan
een coördinerende rol kunnen
spelen.” (pl)

Het Franstalige onderwijs heeft de
twijfelachtige eer om “wereldkampioen zittenblijven” te zijn. Van alle
15-jarigen heeft 45 procent al één
of meerdere jaren moeten overdoen. Ook het aantal leerlingen dat
zonder diploma de school verlaat,
blijft groot: 8 procent tegenover
5 procent in Vlaanderen.
De internationale PISA-testen, die
de kennis van de leerlingen meten,
geven eenzelfde pessimistisch
beeld. Na de meest recente PISAresultaten was het enige positieve
nieuws dat Franstalige leerlingen
voor wiskunde voor het eerst boven
het OESO-gemiddelde zaten. Dat
was nog steeds een pak onder de
Vlaamse resultaten, en bovendien
lagen de resultaten voor leesvaardigheid en wetenschappen nog

Wie is de Waalse Marc Coucke?
Fabien Pinckaers (42)
is de wonderboy van het
Waalse bedrijfsleven en
wordt de ‘Bill Gates van
Wallonië’ genoemd. Zijn
bedrijf Odoo levert
software aan kmo’s in

totaalpakketten: een
complete set van applicaties die gaan van de
boekhouding tot de verkoop, het voorraad- en
klantenbeheer, marketing en communicatie.

Op zijn 12de schreef hij
zijn eerste software.
Pinckaers richtte Odoo
op in 2005, toen hij 25
was. In 2021 werd het
techbedrijf uitgeroepen
tot Onderneming van

We kunnen nog
iets leren van de
‘wereldkampioen
zittenblijven’
steeds onder dat gemiddelde.
Ondanks al dat slechte nieuws is
Dirk Jacobs, onderwijssocioloog
aan de Franstalige universiteit
ULB, toch vrij optimistisch voor de
toekomst. “In Vlaanderen worden
er eindeloze debatten gevoerd over
de kwaliteit van het onderwijs,
maar concrete maatregelen om in
te grijpen zie ik niet. In het Frans-

495 punten
518 punten

Leesvaardigheid

481 punten
502 punten
Wetenschappelijke
kennis

485 punten
510 punten
talige onderwijs daarentegen is er
een excellentiepact waar het hele
onderwijs zich heeft achter geschaard, en de ingrepen worden nu
zichtbaar.”
De basis hiervoor komt van onderwijsminister Joëlle Milquet (CDH),
die acht jaar geleden een ‘pacte
pour un enseignement d’excellence’
in de steigers zette. “Het hele
onderwijs heeft zich daarachter
geschaard en is dat beginnen te vertalen in concrete maatregelen”,
zegt Jacobs, die betrokken was bij

de opstart van dat pact. “Zo zijn de
eindtermen meer kennisgedreven
geworden, met meer nadruk op de
basiskennis van rekenen en taal.
Ook krijgen leerlingen extra ondersteuning voor specifieke vakken,
om zo te vermijden dat ze hun hele
jaar moeten overdoen, en worden
de centrale toetsen beter ingezet.”
De meest zichtbare maatregel uit
dat pact is eind augustus in het
nieuws gekomen, toen het Franstalige schooljaar een week vroeger
van start ging. “Onderwijsexperts
zijn het over heel veel dingen oneens, maar dit is een maatregel
waarover geen enkele discussie is”,
zegt Dirk Jacobs. “Een kortere zomervakantie is beter, zowel voor de
leerlingen als voor de leraren. Maar
in Vlaanderen lukt het niet om die
knoop door te hakken, daar wel.”
Op dat vlak kan het Vlaamse
onderwijs volgens Jacobs wel wat
leren van de Franstaligen. “De
Vlaamse onderwijskwaliteit is nu
een pak beter dan in Franstalig België, maar Vlaanderen dreigt zelfgenoegzaam te worden. Alle onderwijsactoren zouden beter ook
de krachten bundelen, vooraleer de cijfers even dramatisch worden als in
het Franstalige onderwijs.” (pl)

Wie is de Waalse Willy Vandersteen?
het Jaar. Toen al was
Odoo een zogenaamde
unicorn, een niet-beursgenoteerde onderneming met een geschatte
waarde van minstens
1 miljard dollar. Intussen

is het gewaardeerd op
meer dan 3 miljard euro
en heeft het meer dan
1.700 werknemers met
vestigingen in onder andere de VS, Dubai,
Hongkong en Chili.

Philippe Geluck (68) is
de geestelijke vader van
het in Wallonië razend
populaire cartoonfiguurtje Le Chat, dat als strip
verschijnt in de krant ‘Le
Soir’ en een van de best-

verkochte stripreeksen is
in het Waalse landgedeelte is. De tekenaar/
acteur/kunstenaar/
komiek is een graag
geziene figuur in talkshows op de Waalse én

Franse televisie. Zijn bekendheid is zo groot dat
in 2006 de asteroïde
181627 naar hem werd
genoemd; Philgeluck. In
2009 werd hij door
Albert II benoemd tot

Commandeur in de
Kroonorde. In Frankrijk
werd hij al in 2003
geridderd in de Ordre
des Arts en des Lettres.
In 2017 werd hij officier
in die orde.

Het overheidsgeld

Met een schuld van 30 miljard en een begrotingstekort van
3 miljard zit de Waalse regering in de rode cijfers. “Maar de
huidige paniekzaaierij is overdreven”, zegt econoom
Willem Sas. “De situatie wordt door de Vlaamse politiek
negatiever voorgesteld dan ze is.”
Deze maand nog was er beroering aan de andere kant van de
taalgrens. Belfius, de huisbankier van de Waalse regering, wil
zijn contract met de overheid
maar met maximaal twee jaar
verlengen. Verder in de toekomst wil Belfius voorlopig niet
kijken, gezien de penibele financiële toestand van het gewest én
de mogelijkheid dat de radicaallinkse partij PTB/PVDA na de
verkiezingen van 2024 in de regering stapt.
“De bank maakt daarmee niet
meer dan een risico-inschatting”, zegt econoom Willem Sas
(KU Leuven en Stirling University), die de impact relativeert.
“Als PTB effectief in de regering
komt, dan zou er een einde kunnen komen aan het saneringsbeleid dat de Waalse regering nu
voert. Dat wil de bank eerst afwachten voor ze een engagement
op lange termijn aangaat.”
Sas bestudeert de publieke financiën van dit federale land en
gaat in tegen het idee dat Wallonië een soort bodemloze put zou
zijn en het gewest op de rand van
het faillissement staat. “Daarbij
wordt altijd weer naar de oplopende schuld verwezen, maar
dat geeft een te eenzijdig beeld.”
Die schuld bedraagt nu zo’n
30 miljard euro, en zou tegen
2030 oplopen tot 50 miljard.
“Maar elke regering heeft schulden”, zegt hij. “De Vlaamse regering heeft ook schulden (38 miljard euro), en de federale regering nog veel meer (470 miljard).
Het is veel belangrijker om naar
het begrotingstekort te kijken.”
Nochtans biedt die begroting
ook geen fraai plaatje. Dit jaar
boekt de Waalse regering een tekort van 3 miljard euro. (In
Vlaanderen bedraagt dat 3,7 miljard, federaal 19,4 miljard.)
“Maar de Waalse schuld heeft

vooral met eenmalige uitgaven
te maken tijdens de coronacrisis
en voor de overstromingen in
Luik. Het belangrijkste is het
structurele tekort. Dat zou normaal gezien over vijf jaar 1 miljard euro bedragen. Om dat weg
te werken, is er sinds vorig jaar
een budgettair traject gestart.
Elk jaar komt er 150 miljoen euro aan saneringen bij.”
Net daar knelt vandaag het
schoentje voor Belfius. Als PTB/
PVDA aan de macht komt, dreigt

Als PTB aan
de macht
komt, wordt
het uitkijken
die sanering te stoppen en de
uitgaven misschien de hoogte in
te schieten. “Dan wordt het wél
uitkijken om niet in een Grieks
scenario te belanden”, zegt Willem Sas. “De intrestvoeten zijn
tegen dan waarschijnlijk een
stuk hoger, waardoor het duurder wordt om schulden te maken. En als dan ook nog eens het
vertrouwen van de markten verdwijnt, dan kan het snel gaan. Zo
is dat in Griekenland gebeurd.
De internationale markten waren hun vertrouwen kwijt, de rating ging omlaag, de rentes stegen en Griekenland was bijna
failliet. Al zie ik het in Wallonië
nooit zover komen. Laten we nu
eerst kijken wat de Waalse regering doet, en niet welke politieke
vertaling dat in Vlaanderen
krijgt. De grootste uitdaging zit
trouwens bij de federale regering, met de vergrijzing en de sociale zekerheid.” (pl)

Wie is de Waalse Geert Hoste?
Trouwe luisteraars van
‘Nieuwe feiten’ op Radio 1
kennen de stem van Alex
Vizorek (40). Daarin gaf hij
op geregelde tijdstippen
uitleg bij wat er op
dat moment in

Frankrijk aan de gang
was. Met een kwinkslag,
want Vizorek is beroepsmatig komiek. Zowel in
Frankrijk als in ons land is
hij geregeld te horen in
verscheidene tv- en radio-

programma’s. Alex Vizorek
is sinds een paar jaar ook
de vaste presentator van
de Molières, de Franse
theaterprijzen die elke jaar
worden uitgezonden op
France 3.

