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Meer dan
4.000 publieke
laadpunten in
Vlaanderen

Op 1 januari 2020
waren er 3.814 publieke laadpunten
voor elektrische wagens in Vlaanderen,
waarvan 90 snellaadpunten. Gent is
koploper met
296 publieke laadpunten. Ook Antwerpen en Mechelen hebben meer
dan 100 publieke
laadpunten op hun
grondgebied.
Slechts drie gemeenten beschikten toen nog niet
over een laadpunt: Kaprijke, Moorslede en
Sint-
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Laureins. De uitrol
gaat inmiddels verder. In januari en
februari kwamen er
meer dan 200 laadpunten bij, zodat de
kaap van 4.000 publieke laadpunten
intussen is overschreden. Dat meldt
het Vlaams Departement Omgeving, dat
het actieplan ‘Clean
Power for Transport’ coördineert.
Vlaanderen telde
begin dit jaar
46.487 elektrische
voertuigen, waarvan
13.754 batterijelektrische wagens
en 32.733 plug-inhybrides. (blg)

Leraar Latijn,
quo vadis?
Amper inschrijvingen,
dus hogeschool UCLL
schrapt opleiding
tot leerkracht Latijn
Hogeschool UCLL gaat niet
langer leerkrachten Latijn
opleiden. Te kostelijk voor
het handvol jongeren dat
zich inschrijft, klinkt het.
Een signaal dat we de dode
taal straks voorgoed moeten
begraven? “Er zijn nog
steeds 45.000 leerlingen die
Latijn volgen in het middelbaar”, zegt professor Christian Laes. “Maar we stevenen wel af op een acuut
tekort aan leerkrachten.”
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“Twintig jaar geleden kon je nog
voor leerkracht Latijn studeren aan
vijf Vlaamse hogescholen. Nu is dat
er nog één.” Christian Laes, professor Latijn en geschiedenis van de
oudheid aan de universiteiten van
Antwerpen en Manchester, betreurt de beslissing van hogeschool
UCLL om niet langer Latijn aan te
bieden in de lerarenopleiding.
De UCLL zegt daar nochtans een
goede reden voor te hebben. Dit
academiejaar schreven zich een
schamele zes studenten in. Ook de
voorbije jaren waren dat er nooit
meer dan vijftien. “Die opleiding
was bijzonder verlieslatend”, zegt
Greet Decin, programmadirecteur
van UCLL. De hogeschool hoopt
samen met de KU Leuven een alternatief te starten, maar of dat
levensvatbaar is, moet nog blijken.
En dus moeten jongeren die een
diploma leerkracht Latijn op

bachelorniveau willen (het vroegere
regentaat) naar Gent. De Arteveldehogeschool is de enige die het vak
nog aanbiedt. In tegenstelling tot de
opleiding Latijn aan de universiteiten, is die op de hogeschool veel
minder theoretisch en stoomt die
jongeren meteen klaar om voor de
klas te staan. Zij verdienen wel wat
minder dan universitairen en mogen
in principe geen les geven in het vijfde en zesde middelbaar.
“Beide opleidingen zijn waardevol
en we hebben beide profielen nodig
voor de klas”, zegt Katja De Herdt,
docent vakdidactiek Latijn op zowel
de UGent als de Arteveldehogeschool. “Het probleem is dat
weinig jongeren na zes jaar Latijn in
het middelbaar kiezen voor de hogeschool.” Zeker onder Latinisten is
het nu eenmaal de gewoonte om ‘hoger’ te mikken.
Maar ook aan de KU Leuven en
UGent – de enige twee uniefs waar
je voor leerkracht Latijn kan studeren – dalen de aantallen. Uit een
rondvraag blijkt dat slechts veertig
studenten dit academiejaar kozen
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“Binnen dit en vijf jaar
zitten we met een acuut
tekort aan leraren Latijn”
voor een lerarenopleiding Latijn aan
hogeschool of unief. “Dat wordt problematisch, want er gaat straks een
grote golf classici in het onderwijs
met pensioen”, zegt Laes. “Binnen
dit en vijf jaar zitten we met een
acuut tekort.”
Nochtans zijn er nog steeds zo’n
45.000 leerlingen die momenteel
Latijn studeren in het middelbaar.
“Iedereen denkt dat Latijn aan het
verdwijnen is. Toegeven: de aantallen dalen, maar in vergelijking met
andere Europese landen staan we er
nog heel goed voor.”

Jeroen Meus neemt
‘Dagelijkse kost’ alleen op
Corona of geen corona, Jeroen Meus is
niet van plan zijn
Leuvense keuken de
komende weken onbemand te laten. De
tv-kok neemt momenteel nieuwe afleveringen van zijn programma Dagelijkse kost op.
In z’n eentje, met onbemande camera’s. Zo
kan de reeks blijven

Eerste onderdelen voor grootste
windpark aan onze kust aangekomen
De eerste onderdelen
voor het grootste windpark tot nu toe voor de
Belgische kust zijn geleverd in de haven van
Oostende. Het gaat om
zes torenelementen die
in Noord-Spanje werden
geproduceerd.

In de komende maanden zullen alle onderdelen voor SeaMade
vanuit verschillende
sites naar de REBOterminal in Oostende
worden gebracht. Daar
worden de onderdelen
opgeslagen en gebeurt de

lopen, op een veilige
manier. De kijkers
zullen tevreden zijn,
want sinds de virusuitbraak kent Dagelijkse kost een stijging
qua kijkcijfers. Ook
de website dagelijksekost.be wordt druk bezocht. Mensen zoeken
vooral naar recepten
voor wafels, brood en
pannenkoeken. (dewo)

preassemblage van de
torenonderdelen. Vervolgens zal een installatieschip de windturbines
op de funderingen van
het park plaatsen.
SeaMade zal 58 windturbines tellen met een
capaciteit van 8 megawatt. Daarmee kunnen
485.000 huishoudens
van groene stroom
worden voorzien. (blg)

Onderzoek naar vernieling van jonge duinen in Oostende
De politie van Oostende
onderzoekt de vernieling
van duinen. Op het
strand tussen Raversijde
en Mariakerke zijn jonge
duinen met begroeiing
verdwenen. Dat zou het
werk zijn van bulldozers,
die opgehoopt zand van-

op de dijk op het strand
hebben gestort. De politie onderzoekt wie de
opdrachtgever was.
Door de stormen van de
afgelopen weken moest
zand geruimd worden
van de kustbaan, dijk en
tramsporen. Normaal

gezien komt dat zand
niet opnieuw op het
strand terecht, maar het
agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust gaf samen met
Agentschap Natuur en
Bos eenmalig de toestemming daarvoor. (blg)

