
LONDERZEEL | Ze heet School
van Morgen, maar deze school ging
gisteren al open. Het Gemeentelijk
Technisch Instituut Londerzeel
(GTIL) is de eerste school die gerea
liseerd werd in een samenwerking
tussen de publieke en de privésec
tor, PPS heet dat.

De school oogt fraai, ruim en licht,
met speciale aandacht voor akoes
tiek. Ze is flexibel met aanpasbare
lokalen en labs, kasten op wieltjes.
Bovendien is ze als passiefschool
bijna energieneutraal dankzij drie
dubbel glas, tonnen isolatie en een
warmtewisselaar.

Het GTIL is het eerste van 165 pro
jecten die de vennootschap Scholen
van Morgen (SvM) tegen 2017 uit de
grond stampt. In SvM zitten de
overheid, AG Real Estate en
BNP Paribas Fortis.
De vennootschap ontwerpt, bouwt,
financiert en onderhoudt de gebou

wen gedurende dertig jaar. Samen
goed voor 1,5 miljard euro.
De PPS is er gekomen om een in
haalbeweging te maken. De gewo
ne scholenbouw kijkt immers tegen
een enorme wachtlijst aan. De dos
siers die vandaag aan uitvoering
toe zijn, werden in 2002 ingediend.
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SINGL3S
“ 3 single vrouwen, 100 mannen. 

Annelien opent de jacht op de ware.”
“ 3 single vrouwen, 100 mannen. 

Annelien opent de jacht op de ware.”

‘Het was deze
formule of
sluiten’

De school in Londerzeel is niet alleen bijna energieneutraal, ze is ook flexibel: met aanpasbare lokalen en labs, kasten op wieltjes. © Dries Luyten

De eerste van 165 scholen in publiek
private samenwerking staat er. De
vennootschap Scholen van Morgen is
kandidaat om meer te bouwen.

Het nieuwe GTIL heeft 11,5 miljoen
euro gekost. Het schoolbestuur – de
gemeente – draagt van de kosten
voor de bouw en het onderhoud zo
wat 70 procent, de overheid de rest.
Dertig jaar moet de gemeente
183.000 euro per jaar als vergoe
ding betalen. Een smak geld, maar

SPORT

Iedereen
multimovet

Dit najaar slaan een kleine
tienduizend kinderen aan het
‘multimoven’. Na een proef
periode van twee jaar, schiet
het bewegingsprogramma uit
de startblokken.

BRUSSEL | Met de aftrap van
het schooljaar start voor veel
kinderen ook een nieuw sport
jaar. Een opvallend populaire
activiteit is het multimoven. ‘Er
is een verdubbeling van het aan
tal aanbieders’, zegt Ine Esch,
projectcoördinator multimoven
bij Bloso. ‘Vorig jaar waren het
er nog 104, dit jaar zijn het er al
221. Soms wordt het bewegings
programma zelfs door kinder
dagverblijven aangeboden.’ De
inschrijvingen lopen volop en de
cursussen mikken in totaal op
een kleine 10.000 kinderen.
Het succes is niet toevallig: eind
januari maakten sportweten
schappers bekend dat deze acti
viteit voor kinderen tussen drie
en acht jaar tot een betere mo
torische ontwikkeling leidt. Na
twee proefjaren wordt het mul
timoven daarom nu als een vol
waardig bewegingsprogramma
aangeboden.
Het idee achter multimoven is
eenvoudig: alle bewegingen die
we uitvoeren, zijn gebaseerd op
twaalf basisvaardigheden. De
cursus helpt kinderen die vaar
digheden op jonge leeftijd te
verwerven, waardoor de motori
sche ontwikkeling vlotter ver
loopt dan die van kinderen die
eenzijdig één sport beoefenen
en verder nog weinig aan bewe
ging doen. (vsa)

ALS LIGA

123.000
Tussen 12 en 31 augustus ont

ving de ALS Liga 123.000 euro
aan giften, of 93 procent meer
dan in dezelfde tijdsspanne een
jaar eerder. Die plotse stijging is
het gevolg van de Ice Bucket
Challenge, die mensen op socia
le netwerken uitdaagt om een
ijsemmer over zich uit te kiepe
ren en een gift over te maken.
In ons land heeft ook het hulp
fonds ‘Een Hart voor ALS’ rond
de rage gemobiliseerd. Deze or
ganisatie maakte nog geen op
brengst bekend. (vbr)

GENEESKUNDE

17,5 procent
geslaagd op tweede
toelatingsexamen

BRUSSEL | 584 van de 3.331
deelnemers (17,5 procent) is ge
slaagd in het tweede toelatings
examen voor de opleiding arts en
tandarts.
In de eerste sessie begin juli lag
het slaagpercentage op 10,9 pro
cent. Dit jaar namen 6.101 men
sen deel aan een of beide exa
menmomenten. Dat zijn er 387
meer dan in 2013. Hiervan slaag
den in totaal 1.140 kandidaten.
Dat is het op twee na hoogste
aantal sinds het begin van het
toelatingsexamen. Er nemen nu
wel meer mensen deel voor wie
het examen niet bedoeld is, zoals
vijfdejaars secundair die het eens
willen proberen.
Alleen wie slaagt in het toela
tingsexamen, kan zich inschrijven
voor de opleiding tot arts of tand
arts, of voor een opleidingsonder
deel ervan. (belga)
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