Symposium
Op 20 november 1958 werd het Schoolpact ondertekend. Het zou een
diepgaande invloed uitoefenen op de onderwijspolitiek, op de
onderwijsregelgeving en op de grondwetsherziening van 15 juli 1988 en in
zekere mate tot vandaag bron en toetssteen blijven van actueel onderwijsbeleid.

‘50 jaar Schoolpact’

Op 20 november 2008 wordt n.a.v. 50 jaar Schoolpact een symposium
georganiseerd in het Vlaams Parlement, niet zozeer om een balans op te
maken. Dat gebeurde reeds n.a.v. 40 jaar Schoolpact, namelijk tijdens het
colloquium dat op 2 en 3 december 1998 werd ingericht aan de VUB en
leidde tot een omvangrijk boek (Els Witte, Jan De Groof, Jeffrey Tyssens,
red., Het Schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van
een Belgisch compromis. Le Pacte Scolaire de 1958. Origines, principes
et application d’un compromis belge, VUBPress/Garant, 1999, 895 p.).
Het symposium op 20 november 2008 wil eerder de reflectie
voeden over een toekomstvisie voor het onderwijs in de
Vlaamse Gemeenschap en Europa.
Wat worden de prioritaire
uitdagingen en welke antwoorden kunnen daarop gegeven worden?
Een gezaghebbend panel zal de contouren voor het toekomstige debat schetsen
en o.m. de vraag stellen of er al dan niet behoefte bestaat aan een nieuw ‘Pact’.

Gricyrlatheb XXIX en XXX
Gaston De Mey

Het symposium wordt georganiseerd door het Vlaams Parlement,
de Vlaamse Onderwijsraad en het Interuniversitair Centrum
voor Onderwijsrecht. Het vindt plaats in ‘de Schelp’, Vlaams
Parlement, op donderdag 20 november 2008 van 9.30 uur tot 12 uur.
N.a.v. het symposium wordt nadien een bijzonder nummer van het
Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid gepubliceerd.
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Programma symposium ‘50 jaar Schoolpact’
Vlaams Parlement – de Schelp – 20 november 2008

09.30 uur

Ontvangst – koffie

10.00 uur Verwelkoming door mevrouw Marleen Vanderpoorten, voorzitter
Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
en het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR)
hebben de eer u uit te nodigen op het symposium ‘50 jaar Schoolpact’,
dat plaatsvindt in zaal de Schelp van het Vlaams Parlement
op donderdag 20 november 2008 om 9.30 uur.

10.05 uur

‘50 jaar Schoolpact: terugblik en vooruitblik’ door prof. dr.
Jan De Groof, voorzitter van de raad van bestuur van ICOR,
regeringscommissaris UA en UHASSELT, hoogleraar
Universiteit Tilburg en Europa College

10.20 uur

Eerste basisreferaat: ‘De school van de 21e eeuw’ door mevrouw
Ann Demeulemeester, voorzitter Vlor, algemeen secretaris
ACW

10.35 uur Tweede basisreferaat: ‘Welk rechtvaardig schoolpact voor de
20e eeuw’ door prof. Philippe Van Parijs, Université Catholique
de Louvain, Chaire Hoover d’Ethique Economique et Sociale Harvard University, Department of Philosophy, Emerson Hall,
Cambridge, Mass. USA
10.50 uur

Panelgesprek: ‘Visie op de toekomst’
Panelleden: mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal
van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
(VSKO); de heer Eddy Baldewijns, raad van bestuur van het
Algemeen Gemeenschapsonderwijs (RAGO), adjunct-secretarisgeneraal van de Benelux Economische Unie; de heer Karel Vinck,
Chairman Umicore; de heer Luc Heyerick, departementshoofd
Onderwijs en Opvoeding - Stad Gent
Moderator: de heer Guy Tegenbos, journalist De Standaard

11.35 uur De visie van Vlaams minister Frank Vandenbroucke
11.50 uur Slotbeschouwingen door mevrouw Monica Van Kerrebroeck,
voorzitter van de Commissie voor Onderwijs, Vorming,
Wetenschap en Innovatie
12.00 uur Wandelbuffet

