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Oriëntatie,
geendiscriminatie
Ermoeteenbindendtoelatingsexamenkomenvoorleerlingen
uithetberoepsonderwijsofeenandereniet-aansluitenderich-
ting die naar de universiteit willen,meent Rik Torfs. Dat uit-
gerekenddeLeuvenserector,diealsopiniemakerzograag in
de brede media een drempeltje links of rechts wil verlagen,
nu oproept tot zo’n brutale vormvandiscriminatie, zal som-
migen verbazen.
Toch sluit dat standpunt aan bij de exclusieve en elitaire

visie op hoger onderwijs die Torfs al langer tentoonspreidt –
en die overigens verklaart waarom hij ondanks zijn vrolijke
bekendheid toch slechts aarzelend de steun heeft gekregen
van vele medewerkers en studenten aan zijn Alma Mater.
Uitsluitend scholieren met een specifieke onderwijsachter-
grond de weg belemmeren met een toegangsproef, is enkel
een onrechtvaardigemanier omdekloof tussen kansarmen

kansrijk in het onderwijs vast te
betonneren. Het is even onrecht-
vaardig als een vroeger ballonnetje
dat Torfs opliet, om scholen te ver-
plichtendeslaagcijfersvanhunoud-
leerlingentepubliceren(indeamper
verholenhoopomweereen (blank)
eliteonderwijs te installeren).
Voor het idee om een of andere

toegangsproef teorganiserentussen
secundair en hoger onderwijs –
maar dan zonder de discrimine-
rende beperking die Rik Torfs ver-
langt – bestaan er nochtans wel
sterke argumenten.
Democratisering is al decennialang
het argument waarmee een breed
onderwijsveld zich kant tegen de
installatie van drempels bij de
ingangvanhethogeronderwijs.Dat
standpuntheeftzijnhistorischesuc-
cesookbewezen.Derelatiefgemak-
kelijke toegang tot hoger onderwijs
verklaartmeedeopkomstenverbre-
dingvandemiddenklasse indit land
sinds de jaren vijftig van de vorige
eeuw.

Vandaagzijndeverdedigersvaneenonbelemmerdetoegang
tothogescholenenuniversiteitenevenwelaangewetensonder-
zoek toe. De vrije doorgang kost erg veel geld en leidt tot veel
mislukkingen(enbijbehorendefrustraties).Ergerisdatdemaat-
regelalsmotorvandemocratiseringzijnlimietenbereiktheeft.
Eenblik indeuniversiteitsaula’s leertdatdienogaltijdbevolkt
zijn door eenonevenredig blank enbemiddeld publiek.Dat is
nietnoodzakelijkdeschuldvandieuniversiteiten,welvanhet
onderwijsparcoursdatdaaraanvoorafgaat,waarinsocialever-
schillenteveel leidentotongelijkekansen.Hetis,dat isbekend,
hetultiemeargumentomwerk temakenvaneenhervorming
inhet secundair onderwijs.
Een algemenere toelatingsproef – bindend of oriënterend,

daarovervalt tediscussiëren–zaldieverschilleninkansenniet
wegwerken.Zo’nproefkanwelverspillingvanmiddelentegen-
gaan, die dan elders kunnenworden ingezet om drempels in
hetonderwijswegtewerken.Zokaneengoedomkaderde,niet-
discriminerende maar oriënterende proef juist een wapen
voormeer democratiseringworden.

STANDPUNT
BART EECKHOUT
Commentator
@barteeckhout

Uitsluitend
scholieren met
een specifieke
onderwijs-
achtergrond
de weg
belemmeren,
is een onrecht-
vaardige manier
om de kloof
tussen kansarm
en kansrijk
te betonneren

ZAKTHIS MUST BE BELGIUM

Biedt een
klein stadje in
België de
oplossing
voor
Amerika’s
probleem van
massaschiet-
partijen? Dat
is niet geheel ondenkbaar,
gelooft het Amerikaanse onli-
nemagazinemic.com, dat een
lijvig artikel aanGeel wijdt.
Want de stad sluit almeer
dan zevenhonderd jaarmen-
senmetmentale problemen
succesvol in de armen.
“Het geweld van geestes-

zieken veroorzaakt elkeweek
tragedie en hartzeer. Het is
tijd om zelf de leiding te
nemen in eenmodel van sta-
biliteit, mededogen en reïnte-

gratie waar-
bij mensen
niet enmasse
vermoord
worden. De
inwoners van
de stadwor-
den betaald
ommensen

in hun huis onder te brengen,
hen te behandelen als deel
van de familie”, legt de auteur
uit. Oftewel: “In het
Geelsysteemworden geestes-
zieken geïntegreerd, niet ver-
stoten.”
Het contrastmet Amerika

kan niet groter. “Daarwerken
ze nog altijd in de veronder-
stelling datmensen die niet
kunnen voldoen aanmaat-
schappelijke normen best
verbannenworden.” (FVG)

De Morgen wordt gedrukt op de persen van EPC nv in Lokeren. Die
werken volgens een innovatief en waterloos drukprocedé, waardoor
het de meest milieuvriendelijke drukkerij van West-Europa is.

WaarGeel groot in is
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GMaracanã
Rio de Janeiro

België Rusland
1-0

88’ Origi 1-0

België: Courtois, Alderweireld,
Vermaelen (31’ Vertonghen), Kompany,
Van Buyten, Witsel, De Bruyne, Fellaini,
Hazard, Mertens (75’ Mirallas), Lukaku
(57’ Origi)
Rusland: Akinfeev, Kozlov (62’
Eshchenko), Ignashevitch, Berezoutski,
Kombarov, Kanunnikov, Glushakov,
Shatov (83’ Dzagojev), Samedov
(90’ Kerzjakov) , Faizulin, Kokorin

Rode Duivels stellen teleur in het spel, niet in het

Alsnog eenorgie,
pminuut 57 van
België-Rusland achtte
MarcWilmots het
moment gekomen om
van spits te wisselen.
De compleet onzicht-
bare Romelu Lukaku

werd gewisseld en toenwerd duidelijk
waaromhij geen boosheid had getoond
tijdens dat ene uur voetballen. Hij had
die opgespaard voor zijn coachMarc
Wilmots, voor hetmoment dat die zou
uitpakkenmet de verwachtewissel.
Geen handje voor de coach en eenweg-
werpgebaar, dat kan tellen. Als je ver-
vanger dan ook nog scoort, zoals Divock
Origi deed net voor affluiten, danweet je

jezelf buitenspel.
Wemogen niet negatief zijn van onze

bondscoach,maar dit al bij al bedroe-
vend Belgisch voetbalvertoon – op de
eerste vijftien en laatste tienminuten na
–was níét de schuld van de Russen,
zoals het eerder deels wel de schuldwas
van deAlgerijnen. Rusland had even-
veel balbezit als onze RodeDuivels,
maar ze deden ermeermee. Belgium
zakte na de rust naar een niveau dat we
nietmeer hebben gezien sinds het reg-
num van bondscoach Vandereycken. De
natie feest, maar is tegelijk in vertwijfe-
ling.Misschienwordt die wereldtitel
ophalen toch een zwaardere klus dan
verwacht ondanks die alweer late goal

OMaracanã is een voetbalkathedraal
maar deBelgen kwamen ernaartoe
alsof ze naar de zondagse dorpsmis
schuifelden. Pasmet de inbreng van
KevinMirallas en de scorende frisse
jongelingDivockOrigi schoten ze
wakker. Domper opde feestvreugde
vande kwalificatie is RomeluLukaku,
die tekende voor de eerste aanval op
het pantser vanbondscoachWilmots.
HansVandeweghe

� DivockOrigi en
KevinDe Bruyne

vallen elkaar
in de armen.

De kwalificatie is
een feit. © PILAR

OLIVARES / REUTERS
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FIFA-bonzen
geven zichzelf
opslag
De 25 leden van het hoofd-
bestuur van de wereldvoetbal-
bond FIFA hebben in het
geheim een verdubbeling van
hun salaris gekregen. Jaarlijks
zouden zij nu een vergoe-
dingssom van 200.000 dollar
(ongeveer 150.000 euro) op-
strijken voor hun parttime
werkzaamheden. Dat weet de
Britse krant The Sunday Times.
Met het nieuwe beloningssys-
teem zou de FIFA de eigen
ethische regels kunnen opvan-
gen. In het nieuwe beleid zijn
hoge bonussen voor de be-
stuursleden van de FIFA niet
langer toegestaan. Volgens de
krant stelt de bond het geld
aan de bestuursleden beschik-
baar via een eigen Zwitserse
bank. Met een contante op-
name zouden de betrokken
personen een wettelijke belas-
ting eventueel kunnen ontdui-
ken. Naast de verdubbelde
vergoeding kunnen de FIFA-
bestuursleden ook nog altijd
rekenen op een zeer ruime on-
kostenvergoeding, die tot
boven 100.000 dollar kan op-
lopen. (ANP)

T E L E Xresultaat en zitten zeker in de achtste finale

van de overwinning en deze keer ook de
kwalificatie.
Als hetmarsmannetje van Jan

Mulder opMaracanãwas nedergedaald,
of beter in België, en daar Canvas in zijn
hotel had opgezet, dan had dat vast
gedacht dat wij deWK-finale speelden,
toch? Kan het nog gekker?Het land dat
stil staat, collectief voor grote schermen
gaat zitten getooidmet driekleurige
pruiken en andere parafernalia, voor
een tweedewedstrijd in de groepsfase
godbetert, zijnwe niet deweg kwijt?
Tochwel een beetje. De uitzinnige volks-
vreugde na deze belabberdewedstrijd is
misschien zelfs een beetje gênant.
En gesteld dat onzemarsman níét

naar het toilet was gegaan tijdens de
Sint-Truidense tussenkomst van Jean-
Marie Pfaff, tegenwoordig levend (hoe-
wel) billboard voor Kasseien De
Coninck, danwas hij ongetwijfeld van
zijn sokken geblazen door dienswijs-
heid.
“Wij kunnenwinnen van ‘de

Ruslanders’maar die zullen revanche
willen voor 1986”, aldus El Sympatico.
Het is bij nader inzien heel goedmoge-
lijk dat een hele generatie Russische
kinderen achttien jaar geleden zo’n
trauma heeft overgehouden aan die ene
wedstrijd op 15 juni 1986, dat ze vandaag
revanchewillen. De kans is evenwel gro-
ter dat ze niet eensweten dat België die
dag in Léon op een diefjemet 4-3won.
Zelfs de 3-2 van hetWK 2002 zal wel
niet in het historisch besef doorleven.

Hoempapa
In het voorprogrammawonRusland
alvastmet forfaitscore: als je tegen
Rusland speelt en hun hymne hoort –
ook al weet je dat het uit de tijd van
Stalin stamt – besef je paswat voor een
hoempapavolksliedwij hebbenmet die
Brabançonne. Koning Filip zong niet
mee,Mathildewel, maar Filip had al
zijn vorstelijke plicht gedaanwant hij
was in een kerk in Rio een kaarsje gaan
branden. Kijk, alleen al daarvoor heb-
benwe demorele plicht omoptimist te
zijn én dat koningshuis te onderhouden.
Wij haddenReynders enDe Crem in

de tribune en die zagen hoe Rusland
Kanoennikov aan de aftrap bracht, een
speler vanAmkar Permnogwel. Dat is

4.000 kilometer hiervandaan en noch
Telenet noch Belgacomheeft de rechten
op de Russische Premjer-Liga, u ver-
geeft het ons hopelijk dat we van
Maksimniet veel weten. Hij was alles-
behalve een grap, eerder een gesel voor
de Belgen. Verder speelde Kozlov in
plaats van Jesjtsjenko, dat scheelde 16
centimeter in de verdediging en daar
hebbenwe niet veel van gemerkt, omdat
we zo ver niet zijn geraakt.
MarcWilmots van zijn kant had

selectief geluisterd, behalve dat hij
Lukakuwél opstelde. De Bruyne speelde
daarentegen centraal. Dembélé en
Chadli startten niet omdat het sneller
vooruitmoest, maar snelheid bleek
ijdele hoop. In hun plaats kwamen
Fellaini enMertens,met wie het tegen
Algerije was beginnen draaien. Ook Jan
Vertonghen, die de penalty veroor-

zaakte,moest plaats ruimen: Thomas
Vermaelen kwam in zijn plaats. Na een
half uur ging het andersom: Thomas
Vermaelen liep achter een rappe Rus
aan en er schoot iets in de hamstring.
Vertonghen kwamprompt terug.
Het eerste half uurwas België de

beste ploeg,maar Ruslandwas de
gevaarlijkste, hoewel het aanvankelijk
geen zin had in balbezit. Lukaku kreeg
twee ballen en had één goeie actie.
Mertens had in de eerste helft alleen
maar goeie acties enDe Bruyne die

samenmet Fellaini 23 kilometer liep,
had één fenomenale raid op doel die
niets opleverde omdat zijn collega’s het
temooi wilden doen.
Net voor het half uur kon de ref een

strafschop hebben gefloten voor een tik
vanAlderweireld tegen een Russische
voet. Ter compensatie geldt dat Origi
laat in dewedstrijd er ook een had ver-
diend.
Net voor de rust zette Gloesjakov voor

en konKokorin inkoppen tussen
Kompany en Vertonghen. Hij kopte tot
eenieders verbazing naast. In alle
andere faseswas Thibaut Courtois het
immer betrouwbare sluitstuk.

Geen grinta
Tot hun, onze en de verbazing van de
hele wereld kwamen de Belgen uit de
kleedkamermet zomogelijk nogmin-
der grinta dan voor de rust. Ze speelden
een half uurmet vuur. De bal werd aan
de Russen gelaten en diemaakten dan
maar uit arrenmoede zelf het spel. Ze
creëerden een serie halve kansen en
daar ging er geen enkele van binnen.
Daarna kregen ze omde haverklap
kramp, wat een teken is dat de ploeg
klaarwas voor de sloop.
Wilmots is wellicht de coachmet de

meeste rijkdomop de reservenbank.
Dat bleek tegenAlgerije en dat bleek
opnieuw tegen Rusland. De inbreng van
Divock Origi eerst en vervolgens Kevin
Mirallas gaf de Duivels een zuurstof-
kuur. De speler van Everton schoot een
vrije trap op de paal. Ineens dacht Eden
Hazard “ik kan ook voetballen” en op
slag schot hij in actie.
In een vreemde paso doblemet Origi

gaf hij die laatste, die netjes was afge-
haakt, de bal terug en de jongen die nie-
mand kende tot hij doorWilmotswerd
geselecteerd schoot in de 88steminuut
hard en onhoudbaar in het dak van het
doel.
De bondscoach probeerde zich er na

dewedstrijd (zie de sportpagina’s) snel
vanaf temaken enwilde niet ingaan op
het povere spel, maarmet twee schoten
binnen het doelkader in de tweede helft
stelden zijn Duivels toch ruim teleur.
Misschien bewaren ze al het goed voor
later, zoals een secure Vincent Kompany
– van de lies nietsmeer gehoord – stelde:
“Topploegen groeien in het toernooi.”
De tegenstander voor de achtste finale
(maandag 30 juni of dinsdag 1 juli) kan
Portugal, Duitsland, de Verenigde
Staten of Ghanaworden. Afgelopen
nacht speelden de VS en Portugal tegen
elkaar.

metdankaanOrigi

KoninginMathilde
ontpopt zich
als superfan
De overwinning van de Rode
Duivels in het Maracanãstadion
leek ook wel een beetje te
danken aan koningin Mathilde.
Die ging tijdens de match, in
schril contrast tot haar echt-
genoot en zelfs ministers De
Crem en Reynders, volledig uit
haar dak. En niet alleen vesti-
mentair. Het waren in de eerste
plaats de stembanden, de ge-
balde vuisten en bij de verlos-
sende goal ook de wild
zwaaiende armen die de
koningin deden opmerken.
Voor de match van start ging,
had het koninklijke echtpaar in
Brazilië al een ontmoeting
gehad met een delegatie van
de Koninklijke Belgische
Voetbalbond. Mathilde sprak
toen met bondscoach Marc
Wilmots. “Hij is vol vertrou-
wen”, zei ze achteraf. (FVG)

Pfa. looft werk
van ‘Ogiri’
Voormalig nationaal doelman
Jean-Marie Pfaff was onder de
indruk van de prestatie van de
Rode Duivels in Brazilië. In die
mate zelfs dat hij niet alle
namen van de spelers nog
vlekkeloos kon uitspreken.
“Heel slim gespeeld van die
Ogiri, dat hij blijft kijken”, ana-
lyseerde hij de goal van de in-
gevallen Divock Origi in de
88ste minuut. “Ik ben blij voor
de ploeg en voor België. Nu
kunnen we naar de tweede
ronde met een gerust gemoed.
Ook vandaag was de bank – ik
zal niet zeggen de reserven –
heel goed. Dat is fantastisch,
op zo’n toernooi heb je ieder-
een nodig. We hebben weer
bewezen dat iedereen bang is
van ons.” (FVG)

De natie feest maar is

tegelijk in vertwijfeling.

Misschien wordt die

wereldtitel ophalen toch

een zwaardere klus dan

verwacht ondanks die

alweer late goal van de

overwinning en deze keer

ook de kwalificatie

� Eenwegwerpgebaar van Lukaku na zijnwissel. De RodeDuivel toonde
meer boosheid naast dan op het veld. © PHILIPPE CROCHET / PHOTO NEWS


