Feitenvanger
SAMENSTELLING
Tijl De Bast

Publicatie

In de kijker

MediaNest cijfers 2019

Zeldzameziektedag
Wist je dat 29 februari de Zeldzame Ziekte Dag 2020 is? Radiorg, de overkoepelende stem
van mensen met een zeldzame ziekte, gaat dit jaar edelweissorigami's vouwen.
Groepen, scholen, CLB’s kunnen meedoen. De edelweiss komen dan op 29/02 in de buurt
van de grote markt in Brussel, in de galerie Saint Hubert. Misschien ken je wel creatieve
scholen die graag mee origami willen vouwen?
Lees meer op https://www.radiorg.be/nl/events/zeldzame-ziektendag-2020/.

Met of zonder prik? Tien vragen over vaccinaties
Ze kunnen levens redden, en toch worden ze tegenwoordig vaak in vraag gesteld:
vaccinaties. Op https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/cev/info-vaccinatie/
publicaties/10-vragen-vaccinaties/ legt prof. dr. Pierre Van Damme uit hoe belangrijk
het is dat we ons laten inenten.
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MediaNest, de website voor
ouders over mediaopvoeding, bracht vorig jaar voor
de eerste keer in Vlaanderen door middel van een
enquête het mediagebruik
en de mediawijsheid van
0-tot-7-jarigen in kaart.
Welke schermen gebruiken
ze? Wat kunnen ze zelf al en
waarvoor hebben ze nog een
helpende hand nodig? Maar
ook: hoe denken ouders
hierover? Controleren ze
het mediagebruik van hun
kinderen? En waar liggen ze
wakker van?
Enkele van de vaststellingen
die naar voren kwamen:
70 % van de ouders geeft
zelf niet het goede voorbeeld, kinderen zijn vandaag
al vanaf 2,5 jaar ‘aan de
media’, de grootste zorg van
de ouders is de schermtijd
van hun kinderen … Het
volledige cijferrapport kan
je vinden op https://assets.
medianest.be/2019-10/MediaNestcijfers2019.pdf. Neem
zeker ook eens een kijkje op
de website van MediaNest:
medianest.be.
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Straffe cijfers!

Wist je dat …

4,2

… te veel feedback
geven, het leerproces
kan vertragen?

procent van de leerlingen,
18 086 in totaal, koos in
januari nog een andere
studierichting. Vooral in ASO
wordt er gewisseld.

Dat blijkt althans uit het
doctoraatsonderzoek
dat psychologe Kathleen
Vandist voerde aan de
KU Leuven en de VUB.
Feedback geven zou
vooral aan het begin van
het leerproces zijn nut
hebben.

(Bron: De Standaard,
Shutterstock

9 januari 2020.)

‘Het Vlaamse onderwijs moet dringend
interculturaliseren om opnieuw te kunnen
excelleren. Het moet inzetten op meer
diversiteit vooraan in de klas, en dus zeker
in de lerarenopleidingen.’

(Bron: Knack.be, 28 januari
2020.
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Socioloog Dirk Geldof breekt in De Standaard
een lans voor meer diversiteit in de lerarenkamer.
(Bron: De Standaard, 6 december 2019)

(Bron: nieuws.kuleuven.be)

Psychiater Dirk De
Wachter stelt zich in
Humo vragen bij een
maatschappijmodel
dat te sterk gericht is
op presteren. (Bron:
Humo, 31 december
2019)
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Engelse woorden kent een
twaalfjarige al ongeveer,
wees een studie van de
onderzoeksgroep Taal,
Onderwijs en Samenleving
van de KU Leuven uit. Dat is
voldoende om bijvoorbeeld
informele gesprekken in
die taal te kunnen volgen.
Een reden hiervoor zouden
Engelstalige games en
tv-series zijn.

‘Wat mij zorgen baart, is dat de zorgsector en
het onderwijs onder druk staan, terwijl dat de
belangrijkste steunpilaren van onze maatschappij
zijn. De stem van leerkrachten en zorgkundigen
wordt te weinig gehoord. Alles is een product
geworden dat moet renderen.’
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