
do 28 maart 2019 | Leuven
De federale bevoegdheden:  
herfederaliseren of confederaliseren?

do 25 april 2019 | Leuven
Vrijheid van onderwijs

Topics publiekrecht 
2 studienamiddagen

14u00 - 18u30 



Programma: De federale bevoegdheden: 
herfederaliseren of confederaliseren?

13u45 Onthaal van de deelnemers

De federale bevoegdheden – voorstelling van het onderzoek
Voorzitter prof. dr. Christian Behrendt

14u15 Verwelkoming

14u25 Een schematische voorstelling van de federale bevoegdheden
Drs. Karel Reybrouck

15u10 Het Belgische federalisme na zes staatshervormingen: unitair 
of confederaal
Prof. dr. Stefan Sottiaux

15u55 Vragen en debat

16u30 Koffiepauze

17u00 Debat: herfederaliseren of confederaliseren?
Debat met Wouter Beke (CD&V), John Crombez (sp.a), Bart De 
Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Meyrem Almaci 
(Groen), gemodereerd door Rik Van Cauwelaert (De Tijd)

18u30 Slotwoord

Em. prof. dr. André baron Alen

Doelgroep: advocaten, magistraten, beleidsmakers ...



Programma

13u30 Onthaal van de deelnemers

Vrijheid van onderwijs – quo vadis? Voorzitter: prof. dr. Kurt Willems

14u00 Verwelkoming

14u10 De vrijheid van onderwijs: een grondrecht onder druk 
Johan Lievens, Vrije Universiteit Amsterdam

14u40 Casestudy 1: de eindtermen
Juridische analyse: Johan Lievens

Ruimer perspectief: Lieven Viaene, inspecteur-generaal

Vragen en debat

15u10 Casestudy 2: centrale examens
Juridische analyse: Johan Lievens

Ruimer perspectief: Wouter Duyck, UGent

Vragen en debat

15u40 Casestudy 3: LEF
Juridische analyse: Johan Lievens

Ruimer perspectief: Leni Franken, UAntwerpen

Vragen en debat

16u00 Koffiepauze

16u30 Debat: wat staat er op het spel inzake onderwijs?
Debat met Koen Daniëls (N-VA), Elisabeth Meuleman (Groen), 
Caroline Gennez (sp.a), Jo De Ro (Open VLD) en Jan Durnez (CD&V), 
gemodereerd door Guy Tegenbos

18u00 Einde

Doelgroep: advocaten, magistraten, beleidsmakers, leden van de koepels, pedago-
gen, rechtshistorici, leden van de commissie examenbetwistingen ...

Programma: Vrijheid van onderwijs



Praktische informatie

Data en locaties
Donderdag 28 maart 2019 
KU Leuven (Promotiezaal)
Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Donderdag 25 april 2019 
Faculty Club
Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Inlichtingen
Intersentia
Tel. 03 680 15 50 | Fax. 03 658 71 21
studiedag@intersentia.be

Prijs 
De federale bevoegdheden (28/3): 165 euro excl. btw 
(inclusief documentatiemap, koffiepauze en het boek 
De federale bevoegdheden t.w.v. ca. 115 euro)

Vrijheid van onderwijs (25/4): 150 euro excl. btw 
(inclusief documentatiemap, koffiepauze en het boek 
De vrijheid van onderwijs t.w.v. ca. 100 euro)

Erkenning
OVB: in aanvraag 
Tussenkomst IGO: in aanvraag

Naam deelnemer:       Functie:

Kantoor/instelling:

Straat:

Postcode:       Gemeente:

Tel.:       Fax:

E-mailadres:

Btw-nr.:

schrijft zich in voor: 
de studienamiddag De federale bevoegdheden op 28 maart 2019 
de studienamiddag Vrijheid van onderwijs op 25 april 2019
beide studienamiddagen en geniet een voordeeltarief, nl. 260 euro
maakt gebruik van de kmo-portefeuille (erkenningsnr. DV.O215671).

Handtekening: Datum:

Inschrijvingsformulier

Alle prijzen zijn excl. btw. Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving
achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger
sturen, mocht u verhinderd zijn.

Intersentia nv respecteert uw privacy. De door u verstrekte persoonsgegevens worden enkel verwerkt om de door u bestelde producten of diensten te 
kunnen leveren of om u op de hoogte te kunnen houden van onze producten en diensten. Tegen de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande 
doeleinden kunt u zich kosteloos verzetten via e-mail naar mail@intersentia.be of per brief aan Intersentia nv, Groenstraat 31 te 2640 Mortsel. U 
hebt het recht om uw gegevens in te kijken, zo nodig te verbeteren en te laten wissen. Wij verzekeren u dat Intersentia uw gegevens enkel aan derden 
meedeelt wanneer de wet ons hiertoe verplicht of om de levering van de door u bestelde producten of diensten te kunnen garanderen. Wenst u niet 
op de hoogte te worden gehouden van onze producten en diensten, kruis dan dit vakje aan :

Inschrijven
Bij voorkeur online inschrijven: www.intersentia.be/opleidingen
of stuur onderstaand inschrijvingsformulier naar studiedag@intersentia.be


