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Boekvoorstelling:
Jongeren en
Gaming
Op woensdag 4 juni wordt
in de Frans Masereelzaal
van het Vlaams Parlement
om 14.00u het boek
‘Jongeren en Gaming'
(Over de effecten van
games, nieuwe sociale
netwerken en educatieve
kansen, uitgegeven door
Acco) voorgesteld aan de
Vlaamse pers. Indien u
interesse hebt om deze
persvoorstelling bij te
wonen, gelieve dan een
mailtje te sturen naar
viwta@vlaamsparlement.be
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ZOEKEN, VINDEN EN ONTGINNEN
Nieuw viWTA Dossier (nr 16)
Dit dossier brengt de context en de belangen in kaart die hun invloed laten
gelden bij de inschatting omtrent de periode dat fossiele bronnen of
uranium beschikbaar zullen zijn. Het analyseert de elementen en de
onzekerheden m.b.t. beschikbaarheid, ontginbaarheid en tenslotte alle
socio-economische factoren, die uiteindelijk op de prijsvorming zullen
wegen.
Het dossier belicht ook de twee belangrijke beleidsterreinen waar keuzen gemaakt moeten
worden: de beschikbaarheid van voldoende energiedragers en duurzame ontwikkeling van de
winningslocaties.

lees meer

JONGEREN EN GAMING
viWTA Aanbevelingen + Hoorzitting
Hoorzitting over de effecten van gaming op jongeren.
Op dinsdag 22 april hield de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Media een hoorzitting over de effecten van gaming op jongeren.
De hoorzitting kwam er naar aanleiding van de viWTA publicatie
‘Jongeren en gaming. Ze krijgen er niet genoeg van’ en de bijhorende viWTA-aanbevelingen.
Het waren dan ook deze aanbevelingen die als eerste gepresenteerd werden tijdens de
hoorzitting. Nadien kwamen volgende sprekers aan bod:
- Prof. Dr. Jeroen Janzs van de Vrije Universiteit van Amsterdam die een autoriteit is op het
vlak van de effecten van gaming op jongeren
- Dr. Stef De Smet, hoofd van de groep E-media bij Groep T Hogeschool in Leuven schetste
de Vlaamse situatie wat betreft game development opleidingen. Hij hield een pleidooi voor
de erkenning van een master opleiding op dit vlak.
- Swen Vincke, bedrijfsleider van het Oost-Vlaamse Larian, Vlaanderen’s grootste
gamebedrijf, besprak het ondernemingsklimaat voor gamebedrijven in Vlaanderen. Zijn
conclusie was dat deze bedrijven meer nood hebben aan overheidssteun.
- Prof. Dr. Ronald Soetaert, vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, belichtte –
aan de hand van concrete voorbeelden – de mogelijkheden van games voor onderwijs- en
leersituaties. Hij deed dit in een voortdurende vergelijking met andere cultuurproducten
zoals literatuur, strips en films.
- Isabel Devriendt van de Vlaamse Jeugdraad, tot slot, gaf een toelichting bij het recente
advies van de Vlaamse Jeugdraad aangaande Jongeren en Gaming.
De verschillende presentaties gaven aanleiding tot een brede waaier van vragen van en een
boeiend debat tussen de aanwezige Vlaamse parlementsleden. Deze hoorzitting wordt
zonder twijfel vervolgd!
lees meer
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500 VLAMINGEN GEVEN HUN MENING !
24 mei 2008: eerste Vlaamse Burger Conventie
over SMOG
Na de ettelijke SMOG -alarmen van dit voorjaar, blijven de
beleidsmakers en het Vlaams Parlement met héél wat moeilijke
vragen opgezadeld over het verkeer en over gezondheid en milieu.
Hoe kan men het thuis werken en het gebruik van het openbaar
vervoer of de fiets, mobliteitsplannen en zuiverder motoren nog beter aanmoedigen ? Zijn
weggebruikers ook zelf bereid hun rijstijl aan te passen voor een betere gezondheid? Welke
infrastructuurwerken en fiscale maatregelen zijn er nodig om het SMOG-probleem aan te
pakken? Hoe kan vermeden worden dat door deze nieuwe maatregelen enkel de financieel
zwakkeren van de weg zouden worden geweerd?
Voor het vinden van oplossingen voor deze problematiek, is de mening van de burger van
groot belang. Het Vlaams Parlement wil weten wat de burger denkt en zoekt naar nieuwe
manieren en fora om samen met de burger hier over na te denken.
Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten is dan ook blij met de primeur van de eerste
Vlaamse burgerconventie op 24 mei. Zij waardeert de inbreng van burgers, en zal daarom op
het eind van de dag de aanbevelingen van de burgers plechtig in ontvangst nemen.
Een samenvatting van de conclusies van de dag zullen beschikbaar gemaakt worden op de
website van het viWTA.

lees meer
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