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Beste Mia 

Meer dan een jaar geleden vroeg je om je afscheid zelf te mogen organiseren. Je had al langer voor 

jezelf uitgemaakt dat je afscheid een ode aan de Vlor moest worden, dat de Vlor in het middelpunt 

van de belangstelling moest staan en dat het inhoud voorop moest zijn en dat debat over onderwijs 

je voldoening zou geven voor je pensioenviering. Je vraag klonk me toen niet in de oren als een 

vraag, het was eerder een  retorische vraag : het antwoord stond vooraf vast en kon enkel ja zijn. 

Met de zin voor precisie en perfectie die je eigen is ging je aan de slag. En het werd wat we deze 

namiddag hebben mogen meemaken. Compleet uitgekiend zoals jij dat wilde. Maar Mia, het 

volgende half uurtje , op het einde van deze viering, ga je de controle moeten afgeven, ga je moeten 

toelaten dat we het ook over MIA zullen hebben. Maar in de thema’s van je seminarie deze 

namiddag vind ik zonder enige moeite ook Mia terug. Je hebt een bepaalde lijn , misschien zelfs 

onbewust, aangehouden doorheen je carrière : Ook bij het HIVA, waar je achtereenvolgende functies 

opnam waren je focusthema’s : onderwijs en sociale ongelijkheid, onderwijs en arbeidsmarkt en 

levenslang leren. Deze thema’s zaten ook vandaag in de opbouw van dit seminarie.  

Sociale rechtvaardigheid : Ik denk dat je studies die je tot sociaal pedagoge gebracht hebben 

eigenlijk een vuur dat tot je persoonlijkheid en eigen context behoort hebben aangejaagd maar 

evengoed in een kader hebben geplaatst. Jij gelooft, bevraagt en belijdt binnen de Vlor het accent 

waar we in de onderwijsraad toch steeds oog willen voor hebben : hoe participatie aan onderwijs 

verhogen en versterken om ook democratiserend te zijn. Democratisering is daarbij niet gelijk aan 

het verlagen van de lat. Democratiseren betekent daarbij heel duidelijk : hoe werken we faciliterend 

voor deze jonge en minder jonge mensen waar de talenten aanwezig zijn maar de achtergrond niet 

de meest favorabele is voor schools succes.  Je jaagt dat aan, herinnert eraan en stuurt op dit vlak. 

Dat doe je niet vanuit blind idealisme, niet zonder oog voor voortschrijdend wetenschappelijk inzicht 

en probeer je ook uit de groeiende polarisering , ook binnen de wetenschap te houden. Getuige ook 

het idee om enkele jaren geleden met de startdag wetenschappers aan het woord te laten en in 

dialoog te laten treden over diverse thema’s maar zeker ook rond gelijke kansen. Maar, beste 

mensen, de authenticiteit van Mia’s gevecht voor sociale rechtvaardigheid stopte niet bij onderwijs 

of bij haar werk binnen de Vlor. Meer dan eens was ik getuige van , soms hoogoplopende debatten, 

in de rand van een receptie, waar politici door Mia vakkundig bevraagd werden op het potentieel (of 

het ontbreken van het potentieel) van bepaald genomen beleid op het vlak van sociale 

rechtvaardigheid en billijke allocatie van overheidsmiddelen.  

Onderwijs-Arbeidsmarkt : Het vraagstuk aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is eigenlijk een no-

brainer. Laat ons eerlijk zijn.  Maar zo evident als het klinkt in de brede samenleving, zo delicaat is 

het evenwicht tussen onderwijs- en arbeidsmarktpartners. Mijn aanvoelen is dat dit wat afgenomen 

is doorheen de jaren. De sociaaleconomische situatie is er niet vreemd aan.  Maar de , wat mij 

betreft foute tegenstelling, en ik geef het toe wat zwart-wit gesteld, leiden we nu op voor de 

arbeidsmarkt of vormen we mensen voor het leven en van waaruit vertrekt dan het initiatief tot 

inhouden en competenties blijft een brug om te nemen. Bij uitbreiding : Wie heeft nu wat te zeggen 

waarover? Beste Mia, ik denk te mogen zeggen dat jij steeds gebouwd hebt aan die brug. Uiteraard 

in zelfbewustzijn en vanuit de lijnen die binnen de Vlor uitgezet werden. Alweer een inhoudelijke lijn 

doorheen je carrière die ook uiteraard in je werk binnen het HIVA sterk aan de orde was. Een terrein 

bij uitstek, in volle ontwikkeling, waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar raken en hopelijk ook 

bevruchten is het terrein LLL. Evenzeer een rode draad van thema’s die jij mee aanjaagde en op de 

agenda hebt gezet. En je inzet was niet alleen inhoudelijk en in woorden : jij zorgde ervoor dat er 

binnen de staf van de Vlor ook mensen konden bezig zijn met de relatie onderwijs-arbeidsmarkt.  

Naast inhoud ging je volop voor onderwijsparticipatie. Je was niet bang om nieuwe paden uit te gaan, 

maar had ook het grootste respect voor representativiteit, van grote organisaties, maar ook alle 
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onderwijspartners, klein en groot. Je deed dat met respect voor ongeschreven conventies : bv 

personeelsbeleid in termen van statuten edm : dat doen we niet in de Vlor. Ik denk in naam van alle 

leden van de Algemene Raad te mogen spreken, jij ging voor de brede onderwijsgemeenschap. En 

dat deed je uiteraard ook in je relatie met het ministerie en de minister en zijn/haar kabinet. Als ik 

goed tel dan heb je de stem van de onderwijsgemeenschap mogen verkondigen aan 4 

opeenvolgende ministers van onderwijs. Mijn lippen zullen, zoals dat ook het geval zal zijn voor mijn 

voorgangers voorzitters, mn Ann en Harry,  voor altijd verzegeld zijn en jouw sappige verhalen en 

reflecties van de geregelde afspraken met de minister van dienst blijven onder omerta staan. En heel 

fijn dat minister X en Y vandaag hier aanwezig zijn. Maar het was soms de moeite.  

Beste Mia, 

Ik had het over wat je inhoudelijk en organisatorisch tekende. En dat is een groot stuk MIA. Maar 

aanvullend hieraan wil ik ook wat zeggen over de mens MIA. Je bent een principiële dame met heel 

wat levenservaring. Je mening steek je niet onder stoelen of banken. Wat je niet aanstaat of 

aanstond gaf je me onmiddellijk mee. En dat heb ik kunnen appreciëren. Maar met dezelfde passie 

durf je je kwetsbaarheden tonen. En evengoed met diezelfde passie zorg je ook voor anderen. Ik ben 

niet de enige voorzitter die je zal gezegd hebben dat het een droom is om voorzitter te zijn van een 

organisatie waar alles zo voor je klaar gemaakt wordt. Maar ook in persoonlijke dingen zorgde je 

voor anderen. Dat maakte dat wanneer het voor jou erg lastig werd, bij het overlijden van je moeder 

of in covid, we ook allemaal zo goed mogelijk voor jou gezorgd hebben in de mate dat dit mogelijk 

was. Je werkte niet alleen in zakelijkheid maar ook in menselijkheid. We gaan jou missen.  

En , Mia, we wilden je als Algemene Raad ook niet zonder meer laten gaan. Daarom hebben we , in 

het geniep, de koppen bij mekaar gestoken. De leden van de algemene raad kregen de kans een 

bijdrage te doen voor…. Een eetservies. We waagden ons niet om er eentje te kopen, we schenken je 

een waardebon. Maar we vroegen ook om aan te geven welk onderdeel van een eetservies we 

wilden schenken en waarom en dat is samengebracht in een cartoon van …. Die overhandig ik je heel 

graag. Lieve Mia, het gaat je zeer goed en tot gauw in den draai.  

 

Ann Verreth, 10 juni 2022 


