
Bijna14%vandegecontro-
leerdewerknemersop
RockWerchterwasdit jaar
inhet zwartaandeslag.
Overalle festivalsheen liepen
nogmeermedewerkers tegen
de lamp.

Deze zomer heeft de RVA
dubbel zoveel zwartwerkers
betrapt op festivals als vorig
jaar: 16,05% van de gecontro-
leerdewerknemersging inde
fout, tegenover 7,45% in 2015.
Datblijktuitvoorlopigecijfers
van 30 grote evenementen.
Het gaat danbijvoorbeeld om
medewerkersdieommidder-
nacht nog aan de slag zijn,

terwijlhuncontractmaarvan
9 tot17uur loopt.
Van de gecontroleerde werk-
gevers bleek ruim een kwart
nietinorde—ofbijna10%meer
danvorig jaar.VolgensdeRVA
wordtvooralbijdeopbouwen
afbraak inhet zwart gewerkt.
Op het bekendste festival van
onsland,RockWerchter, lapte
liefst 26% van de werkgevers
de wet aan hun laars. De or-
ganisatie wilde aanvankelijk
nietreageren,maarlietgister-
avond laat weten «dat zwart-

werk niet aan de orde is op
RockWerchter».
«Erworden nog steeds te veel
inbreuken en onregelmatig-
heden vastgesteld bij grote
evenementen», vindt staats-
secretaris Philippe De Backer
(Open Vld). «Het is niet de
bedoeling om festivals te
viseren, maar de strijd tegen
sociale fraude voeren we
overal. Alle statuten moeten
correct gebruikt worden en
de regels moeten worden
gerespecteerd.» (KST/ARo)
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Steeds meer leerkrachten staan met twee voor
de klas. Daarvoor zullen vanaf dit schooljaar ook
420 juffen en meesters ingeschakeld worden
die uit het buitengewoon onderwijs komen.

• LIEVE VAN BASTELAERE •

Co-teaching wordt dé nieuwe trend voor
dit schooljaar, zo schrijft onderwijs-
tijdschrift ‘Klasse’.Dieevolutie isvooreen
grootstuktedankenaanhetzogenaamde
M-decreet. De bedoeling daarvan is om
zo veel mogelijk kinderen die nu in het
buitengewoon onderwijs les volgen,
toch in het gewoon onderwijs op te
vangen. Minder kinderen in het
buitengewoon onderwijs betekent
natuurlijk ookdatdaarminderper-
soneel nodig is. En die ‘overbodige’
krachtenwordennu ingezet in het
gewoononderwijs.
Voor dit schooljaar gaat het om
420mensen: 370 voor het basis-
onderwijsen50voorhetmiddel-
baar. Het gaat vooral om leer-

krachten, maar ook om logopedis-

ten, kinesisten en orthopedagogen. Veel
van de leerkrachten die uit het buiten-
gewoononderwijskomen,zulleneenklas
gaan delen met een juf of meester in het
gewoononderwijs.
Maar zij zijn niet de enige co-teachers.
Steedsmeer— vaak jonge— leerkrachten
kiezen ervoor. Er wordt immers steeds
meervanhengeëistenzewillennietmeer
alléén de verantwoordelijkheid dragen
voor een klas. Bovendien kunnen ze zo
hunexpertisedelen.
Leerkrachten die nu al experimenteren
metco-teaching,zijndaarmeestalbijzon-
dertevredenover.Zehebbenmeertijdom
elk kind de nodige aandacht te geven,
waardoor er minder leerlingen
achterop raken en in een zorgklas
belanden.

STAPT UIT ‘THUIS’

420 personeelsleden uit buitengewoon
onderwijs stappen over voor ‘co-teaching’

Steeds vaker
2 leraars

voor 1 klas

JoyAnna
Thielemans

HARBAOUI
komt naar Anderlecht

CARCELA
op weg naar Club

1OP 7
Op Rock Werchter werkt

in het zwart

2 toppers
terug naar

België
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Babbeltje hier,
fotootje daar: voor
Roberto Martínez zit
z’n eerste dag erop.
Niet alleen Eden
Hazard nam hij even
apart, ook Witsel,
Alderweireld en
Vertonghen kregen
‘quality time’. Wat
opviel: de bonds-
coach wil de snelheid
van de bal straks een
flink stuk omhoog
— ‘Tempo!’ was het
eerste wat hij riep — én
er werd meteen getraind
op looplijnen. Wat
een verschil met Marc
Wilmots. «Tegen Spanje
zullen jullie mijn hand nog
niet zien, maar het mag toch
niet lang meer duren», belooft
Martínez.

Dát wil
Martínez

Tempo!

Buitenwipper slaat
discotheekganger in coma

omdat hij verkleed is
Eenmanvan28 ligt in eenkunstmatig comanadat een
buitenwipperhem indenachtvanzaterdagopzondag
heeft neergeslagen. De man droeg zijn ‘marginale’
outfit voor Kamping Kitsch, het verkleedfestival in
Aalbekewaar hij eerder op de dag ging feesten. «Aan
de ingang van dancing Lagoa kregen ze toestemming
om verkleed binnen te gaan, maar binnen vond één
portier dat toch ‘ongepast’», klinkt het bij de familie
van slachtoffer Pieter Krauch. Krauch vroeg of ze hun
toegangsgeld konden terugkrijgen. De buitenwipper
antwoordde met een rake vuistslag, die de twintiger
onder meer breuken aan de schedel, oogkas en het
kaakbeen bezorgde. De portier vluchtte weg,
maarkontoch ingerekendworden. (KSN/WDS) 3
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