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Wie afgelopen 
zaterdag 24 april 
zijn bankkaart ge-
bruikte om in de 
Carrefour zijn 
boodschappen te 
betalen, checkt 
maar beter eens 
zijn bankrekening. 
Verschillende 
klanten zagen het 

bedrag van hun 
kassaticket name-
lijk plots tweemaal 
aangerekend wor-
den. Hoeveel men-
sen getroffen zijn, 
is voorlopig niet 
duidelijk. Maar vol-
gens Carrefour zou 
iedereen tegen het 
einde van de week 

het geld opnieuw op 
zijn rekening moe-
ten zien verschij-
nen: “Het heeft 
geen zin om zelf 
met het kassaticket 
naar onze winkels 
te gaan, want het 
zijn de banken die 
het zullen regelen.”  
(lto) . 12

Carrefour rekende boodschappen dubbel aan
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RECONSTRUCTIE 
Hoe Gouden 
Schoen Refaelov 
bij Anderlecht 
belandde .Sport 1-4

Van Aert laat BK tijdrijden 
schieten voor hoogtestage
.Sport 1
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Uit protest met zonne-
paneel naar parlement
ESSEN Marc Lemmens 
voelt zich in de affaire 
van de terugdraaiende 
teller zo bedrogen door 
de overheid, dat hij gis-
teren met een zonne-
paneel naar het Vlaams 
Parlement trok.
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Yanna Soentjens 
zorgde voor het 
‘beste geluid’.
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Deze 
Vlaamse 
kaapte een 
Oscar weg

Experts roepen werkgevers op 
mild te zijn voor wie afstudeerde 

De twee afgelopen school-
jaren verliepen allesbehalve 
normaal door corona. En dus 

studeren straks jongeren af 
met minder kennis en vaar-
digheden. De taskforce die 

door onderwijsminister Ben 
Weyts (N-VA) werd samen-
gesteld om zich over het pro-
bleem te buigen, komt nu 
met tien aanbevelingen om 
dat op te vangen. Een opval-
lend advies in de nota: de 
experts vragen werkgevers 

en het hoger onderwijs om 
die jongeren straks beter te 
begeleiden. 

Ook bekijken scholen de 
komende weken het best alle 
lesinhouden, zonder eind-
termen – de minimumlat – te 
schrappen. De grootste pro-

blemen lijken zich in het 
technisch en beroepsonder-
wijs te situeren, waar veel 
praktijk is weggevallen door 
het afstandsonderwijs. “Er is 
de vrees dat kwalificaties 
niet behaald worden”, aldus 
de taskforce.  (jvde) . 3

NIEUWE REEKS:
THUIS BIJ 
KINDERHELDEN

Door corona zullen jongeren 
meer begeleiding nodig hebben

“In het begin
  dachten we:
  stop eens met
  dat narcistische
  gedoe” .8-9

Tiktok-ster Stien Edlund (19)
en haar ouders: “Geef Stien

een camera, en weg is het
verlegen kind van

  vroeger.”
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