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Geen dichtgetimmerde deuren en ramen, geen briesende Mobiele Een-
heid. geen rijkswacht. Voorlopig. En toch. er wordt gekraakt, ook
in Leuven! (Meer over dit hangend, eetijzer op pagina 5 dezes)
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waà.-1
qp deze titelpa-

gina lees je alvast
het begin van ttvee
azttikels~ me t name
over de Leuvense
krakers in de Park-
straat en over de
nakende regeri11f1s-
besparingen. Ze lo-
pen door op respek-
tievelijk blz. 5 en
blz. 3.

Maar we hebben
nog meer in petto:
over 5 en een halve
pagina uitgesmeerd
Ben totaaltekst
over de ~t.ratie-
kloof tussen M.O.
en lJnief~ zo aktu-
Be l: voor weer 4000
KUL-studenten. Kijk
zelf nt:Zal" op bh ~
tot 10 en 12. En op
blz. 3 wordt voor
jou het programma
van USA-presidents-
kandidaat Reagan
doorgelicht. Hoe de
kringen hun volgend
werkingsjaar zoal
denken aan te vat-
ten~ hebben we op
bls. 4 en 5 VBraa-
meld. De rest vindt
JIJ self wel. Tot op
bb. 12.
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AeS.R~ FEESTELIJK ONTHAAL
Ook dit jaar organiseert de A.S.R.
z1jn stilaan traditioneel geworden
onthaalaktiviteiten. All"n wor-
den ze dit jaar een stuk breder
opgevat dan in het recente verle-
den het geval _,.s. Het IO-jarig be-
staan vaB de A.S.R. is daar zeker
niet vreeld aan. Mlar ... r nog
.oet de d11gere .otivat1e achter
dit opzet ~zocht worden in het
groeiend besef bij een grOOt aan-
tal ~sen. dat de A.S.R. Zijn be-
staan duidelijk -eet .. nifesteren
en .. t zijn'aktiviteiten -.er naar
buiten -eet treden. Voor een stu-
dentenorganisatie ~s het begin van
het Akada1ejaar het gedroc.de 110-
..nt Ol .. t zulke .aoie intenties
van _,.l te steken.

Deeronl zal er bij de in.chrijvin,
van de eerstejaars· in de Hallan
-..n A.S.R. info-stand aanwezi, zijn.
Lan,. visuele .., zal ,eprobHrd wor-
den Hn zo breed mo,elij~ beald
te ,even van de ,lobale A.S.R.-
..r~in,. Tevans zullen da verschil-
lende fa~ulteits~rin,en hun infor-
metie aan de man ~unnen bren,en.
Mo,elij~ vardere informetie ~an je
ter ple~ke ~rij,an van aen stel per-
manent aao"zi,e A.S.R.~ ...r~erq.

Totaal nieuw i. de ludie~ op,ezet-
te voetrelly. Oit spel i. een ~om-
binatie van stadsver~ennin, en voor-
stellin, van het A.S.R.-wer~in,.-
vald. Tijdens deze tocht doe
je de voor jou balan,r.ij~.te .tra-
tan an ,ebouwen aan en ondarwe, ont-
moet Je aan aantal A.S.R.-posten.
Bij el~a post .telt aen raad of
~in, een stu~ van zijn specifia~a
wer~in,sveld voor. Je ~rij,t er oo~
de ~n. je pa. verworvan ~annis
te toat.en aan de hand van aan .tal
ludie~e.vra,an.

Tanslotte word er een ,rote info-
mar~t ,eoraanis ..rd in Al....II. Oe
bedOelin, i. aen baeld te ,even van

•• wat er zoal leaft aan .tudentan- an
aanverwante oraani..ties in het 'lau-
vensa. Om een zo represantatief
mo,elij~ baeld te ~riJ,en·werdan o.a.
uit,enodi,d I da onderscheidan fa-

.
ulteit.krin,an. d. ver.chillende
raden van d. A.S.R •• de vrije var-
8Oi,in,en. varschillenda univar-
sitaire studantendien.ten. Hn aan-
tal Hthuisjes. enzoverder. Tijdans
deze markt zal ar aen ,elmprovi.eerd
Vrij-Podium plaat.vinden waar var-
'meende an echte artie.tan hur ~unst

-kwijt Iwnnan.
later op da namidda, 1. ar een

meet in, ,epland batraffende ean a~-
tu.el onderwerp dat varband houdt
met de .tudentenprobl~tiek.
Hiervoor zullan var.chillenda ,ast-
sprekar. ,akontaktHrd word~n.

Tbt slot van deza naar wij hopen
,aslaa,da dal zal er ..n pop-optre-
den door,aan. met al. finala ean
aranaio.e fuif. ~~t&~4aft.

s OKTOBER OOK TE GENT
Nu het aka_iejaar .. t rasse
schreden nadert. wordt het tijd
Ol eens aan het onthaal van de
eerste-jaarsstudenten te denken.
Otze eerste-jaars kOlen in een
stad. waar alle gebowen in
Gent zelf 11ggen ... ar waar de
afstand tussen de verschillen-
de gebowen al rap ..n tiental
11101!11tterbedraagt. 0. te voor-
kOlen dat deze studenten in
&ent verloren lopen. wordt dan
ook een onthaal georgani seerd'
zodat de kennis-eking .. t de
stad op een vlotte wijze ge-
schiedt. Het onthaal kan je
terugbtehgen op etn drietal
el_fltelt,...----

et e.rata alamant bestaat uit
,Hn info-brochure. die aan alle
arste-Jaar. tar baschikkin,
.steld wordt. Oaza info-bro-
hure bavat wat infcronsti. ovar
e stad zelf. ovar de Sociale

SQktor vsn de RUG. over het ~e-
heel van da (,eoraan1aeardeJ
st~éentenb8Waiin, (met ean
cver=icht van d. vers:hillanda
ovarkoapelanda konventan) In
ovar tal van buitenuniversi-
taira aktie,roapan. O~arnaalt
worct ncg wat i~formatia gege-
van over aan aantal aspa~ten.
cia s~nhen,a~ mat net stu-
~9nt-zijn: 8tucie-finenciari~K.
uisvasti~,. voeoina. enz •••

Met twaeda alarnantbaltaat y!t
de o~,anilatia van aan in~o~-
tiabaurs in hat atddantenras-
taur.nt 'Ovarpoort' en ca or,a-

r.i..tie van een open-deur-da,
ven de 3ant.e 'Jniversitaire
SportbOnd (GUSB). Hiarop worden
alle atudentenvareni,inlen en

• eeneantal buitenunivarsit8ire
lroepen uit,enodi,d (Taxi-Itop.
lnfo-jeu,d. enz •••). Dit ga.t
door d. aersta woen.da, van het
akademiejaar en wordt aoor vrij
vaal .tudantan benut.

Mat derde element in het ont-
haal wordt ,eoraan~Herd door
de F.~ulta!takr1n,an: zij or,a-
niaeren e.n onthaal voor alla
atudenten in Hn bepaalde stu-
diarichtin,. Vaak ,evan zij ean
1nf~rmatiablad uit. met gega-
ven. over da spacifia~e atudie-
richtin, (proffan. uurroosta~s.
kur.u.a.n. lokalan. al,a~na
tipI. enz •••). Het nivaaU van
dit onthaal veracnilt van fa-
kulteit tot fa~ultait. In de
Psycholo,iach •• n Peds,oai•cne
rin, ~rdt aan aans jaar ge-

werkt aan da voorbareiding van
dit onthaal. cat aan ook niet
baperkt blijft tot da eers:a
waak van hat akademiejaar.
!Mar voort,ezat wordt in de
vorm van studie- en vriencen-
groapjes. Bij andere krin,an
blijft het onthaal bapt3::''''~
tot é6n dag. Het Fakulteiten-
konvent (cvarkoapelend orgaan
van de kringen. ·,e~gal:!.jk.t:ear

• met da krin,read in Lauvan)
haaft aan tweatal jaren tarug
bealist. dat·al"'akrin, een
onthaal meet orisn!seren an
dat hierva~ aan verslag op-
,amaakt maat wordan. Wannee~
hiaraan niet voldasn wor~t.
verliast de kring voor de rest
van hat burgarlijk jaar zijn
subsidias. Rond dit onthaal
is ar vaak ean s~nwerking
mat crofdssoran en de deKaen
van de fakultait, cie een
toalichting cp stichtenae
wijze) laven van het studie-
pro,ramme an hat atuaentanlaven.'

Dit wat batreft hat onthaal in
het b.,in van het a~dam1ajaar.
Het i. duidelijk dat het ont- •

De start van het akademiejaar kondigt zich
gewoontegetrouw weer aan met een verhoogde
aktiviteit op het front van de onderwijs-
politici en -specialisten (wat jammer ge-
noeg voor de argeloze student geen nuance-
verschil is).
Bespiegelingen betreffende zin en effici-
entie van de huiûige struktuur van het UHO
zijn niet uit de lucht. U had het waar-
schijnlijk al begrepen: praktisch gaat het
over de op til zijnde besparingen. Een gro-
te bekommernis daarbij moet zeker het be-
houd va~ de sociale sektor zijn. Het is on-
aanvaardbaar dat er ook maar in het minst
zou geraakt worden aan deze post in de be-
groting, wat immers het begin van de af-
braak van deze diensten zou betekenen. Als
je dan ook weet ~at nog steeds 50 % van
de beursgerech tigde .studenten thu is moeten
rondkomen met een inkomen, lager dan het
socio-vitale minimum, kan geen andere hou-
ding nog de goeie zijn.
Bovendien is in zowat alle universitaire
diensten de onthaal woede uitgebroken. Van
allen kanten trekt men de eerstejaars aan
of doet daar althans verwoede pogingen
toe. De ziel van het kind, daar 4s-h@t
~"t;ï; 'aot;,,! Of' e·igen fiJI('" wa

gerekend ift zilveren munten. waard is.
Daarom kan veel heil verwacht worden van
de respektievelijke fakulteitskringen.
verenigd in de A.S.R., die een verantwoor-
de eerstejaarswerking trachten op te zet-
ten.
Wat echter niet uit het oog verloren mag
worden, is dat een eerstejaars noch een
minder~aardig iemand is (dat geldt trou-
wens voor alle studenten) in het onder-
wijs-leerproces, noch een onmondig iemand
waar zonodig ~l~e frustraties van oudere-
jaars moeten op botgevierd worden. •
Enkel een degelijk vol·wassen houding biedt
voldoende garanties vpor een op korte ter-
mijn volledig~ integratie van de aankomen-
de nieuwelingen. Vandaar ook in dit nulnum-
mer van 'VETO' de overgangsproblematiek 'van
Middelbaar Onderwijs naar Unief' ruim en
breed aan de orde.

Hans Van den broeck.

haal niat baparkt :Mg blijvan
tot daze aarste wee'"an het is
Jyiat hiar, d~t aan de RUG nOl
haal wat ,ecaan kan wordan (zo-
wel door de ekademischa ovar-
heia. ala door de studentanvar-
ani,ingen). Ta vaak nog wordt
hat onthaal (an vooral de crga-
nisatie ervan) baschouwd els
ean gemakkelijke Methode om le-
den te werven. Wanneer het op-
zet vllnhet onthael tot ait
doel baperkt blijft. slaa de
verani,in,en de blllmis: het
gaat eerst en vooral om bage-
leiding van eerste-kandidatuur-
studenten en het is op daza ba-
,i, dat het onthaal moat ba-
oordeeld worden.

Hans Blok
Vz. rakultaitankonvant

Ir.form!lUa in varband met op-
vana en b9caleidina van earste-
~earastudinten is aan allntal
jaren taru, in aen e1ndvarhan-
~elin. van ien studant varwerkt
gewordan • Varwacht wordt. dat
CEza informatie in de loop van
da komende jeren .en ruime toe-
passing zal kennen an uiteinda-
lijk zal uitmondan in aen op
'jeareasis ,aoraanisaard onthaal-
beleid. Dit meet'dan ook hat
d~el zijn van de studentanvar-
e~i,in,en in hat algemean an da
fak~ltait.krin,an in het bij-
zonder.

..



(Vervolg van p.1)
Voer wie zelf nog niet mocht ,e-
merkt nebban dat het leven duur
begint te wordan.kunnen vol,anda
cijfars milschien aen handja toa-
stekan.Het wordt zelfs niet al:.-
leen duur .hat wordt ook no, las-
ti,. .

De 300.000 vGlladi, werklozan!An
'7! zullan vol,ens het nationaal
planbureau verdubbelan in aantal
te,an 1985.Tu ..en '75 en '79 war-
dan 200.000 werkplaatsan we,gera-
tionaliseard in de verwerkaode
nijverheid Jde produktiviteit
wa. jaarlijks ~t om an bij da 8
procent gasta,en an da 'oeaastane
arbeidsduurvarkerting was hele-
meal niet in varhoudin, mat deze
nntwikke11n,.

Het tekort op de staatsbe~tin,
beloopt 295 ~ljard voor 79Jvijf
jaar geledan badroeg dit no,
slechts 80 miljard.Oe interestan
op de openbare schuld bedra,an
154 miljard frank.Dit ia 5 \ van
het e.N.p. en tweemaal zovaal ala
het badra, dat voot warklooahaid
wordt uitgaSaard •

Het voo~ziana t~kort op da be,ro-
ting van de acciale'zekarheid be-
draagt 34 miljard.Oe ataat zal ~î
hiervoor 2.8 Rdljard uittrekken.
nog aens 2,6 miljard komen uit de
,penaioenkas J door verhoÎin, van
da bijdragen zal 13.4 miljard ge-
voneen worden an de laatate 15
miljard worden door beapariaen ga-
realiseerd.

Rekonvar.ieplannan voor de zieke
aektoren kunnan de wzrklooahaid
smachta beperken.niet voorkomen.
Oe staat trekt 35 ~ljard uit veer
de sanering van de textialsektor.
maar niettendn zullen ar 15.500
werkplaatsen vardwijen.

Staat steun voor 100 ~ljard aan ..
staal sektor werd pas toegastaanop
voorwaarde dat de produktiviteit
n:et 40 , zou stijgen. TUBBen '78
en '82 zullen 8.500 werkplaatsen
in de Waelse steal verdwenen zijn.

Varder wordt onze batelingsbalena
gekenmerkt door een voortdurend
toenemend tekort op da lopende re-
kening.Oe o11e en de verslechte
konkurrenUapoBi tie ven onze ai,e,.

"Een wereld waarin da Verenigde

I

Staten gaen gewicht In de .chaal
werpen.komt automatl.ch onder
Sovjethaerachapplj.Daarom la het
net zo ....nti... voor de Sovjet·
unie om de Verenigde Staten een
kopje kleiner te maken,al. de en·
mlnatie van Carthago dat voor Ra·
N wa •• "
Deze, met een mooie historische

vergelijkingeindigende tekst. dateert
niet uit de Koude Oorlogsjaren. Nee,
het is een , In ,., door ene RI-
chard Pipea geschreven tekst.(Com·
mentary, april' 1.)

Deze Riçhard pipes blijktdan ver-
der nog geen uitgespeeldpolitiekkom
mentator te zijn,zoall men uit zijn
zwart·witdenken zou kunnen konklu·
deren, maar wel een man die, eens
Ronald Reagen presidentvan de Ver·
enigde Staten wordt. deze laatsteop
hat vlak val,de buitenlandse politiek
zal moeten adviaeren.Omdat het er
op het ogenblikdat deze tekstgeachre
wordt, naar uitzietdat de Republikei-
nen weer inhet Witte Huis zullenzete-
len, is het intereaanthun ideeên van
onder ~ loep

produktie zoudan hiarvan da oor-
zaak zijn.
Dat zijn ruwwB' en axamplariach
da problemen waarmee de ra,erin,.
koalitia van dit o,enblik zich ,e
konfronteerd ziet.IN het rageerak'
koord werd een be,in ven aanpak
,eformuleard door de tripartite.
Wat daarin van de uniefa verwacht
wordt trachten wa kort wear te ....@tl0.

atrukturarin,.lezan wa :
-Het walala,an van het v.rniauwd
induatrieel beleid i. in ,rota

mate afhankelijk van het waten-
achappelijk onderzoek an de door-
atromin, ervan naar de nijverheid.
Dit verat o.a. optimaliaatie van
de invloed van de overheidsopdrach·
ten op de ontwikkelin, van nieuwe
markten en nieuwe tachnolo,ian o.
~. door de warkin, van het e.D.e.
van het I.W.O.N.L. en van de •
die.st prototypen. in diezelfde,
geeat dient ,estreefd naar ean op'
timaliaatie van de relatie Unief-
bedrijfsleven-overheid.-

AMERIKAANSE WEDERGEBOORTE

Verd.r zullan de laatata anufjea
inzake telematiaatie toe,epast wor
dan in d. adm1niatratie en zullen
elektron1ka en informatika hand in
hand ,aan bij het baheer van het
ope~aar varvoeran de verkeersra-
,e11n,.
Oe ontwikk.lin, van ean binnenland
ae I118rktwortlt hiervan verwacht.

EN DE UNIEFS 7
Vooreerat geen extra-uit,aven. ~
Echte beaperingen zullen er in het
ho,er onderwija niat door,evoerd
wordan.Maar de atijging van de ~
toel a,en zal de warkelijke kos-
tenstijging niet volgen.
Aan de loonsverla,in, voor het
akademisch personeel wordt vooral!
nol niet opnieuw ,edacht.

-Os voorziene indexprovisies wor-
den alleszins niat toe,ekend.

- SOlmli,e universitaire ba,roUngen
zullen daardoor wear iats minder
manoevreerruimte krij,en .n zonder
levol,en op het personeelsbeleid
zal dit in de toeko~t niet blij-
ven. Afdankin,en •• 1
In walke mate de sociale sektor h
het zal moaten ontgelden is niet
o. aerata aandachtspunt.Maar dat
de werkelijka noden van de demo-
kratisering minder en minder in
de btangatell1nl van de overheid
stean is een fait.Er komen nu
enmeel studenten te veel.

Vooral venuit haar onderzoeksfu"W-
tie wordt de unief beaecht in h.
regeerakkoord.Het overgrote deel
van het wetenschappelijk onder-
zoek in belgil wordt ltm'18ra
ean de universiteiten verricht.
Onder de hoofding vernieuwd indUB-
trieel beleid,rakoovorsie en her-

NATIE ENKELS
Om nu de politiekeideeên van Rea·

gen·himselfte onderzoeken, heb je in
feitegeen loep nodig. Een cardornisch
politicuslietziçh in dit verband als
volgtuit;"doorReagan's diepstepoli-
tiekeideeên kun je makkeleijkwaden
zonder natte enkalsta krijgen."Om

met andere woorden, te weten hoe hij
op een bepaald idee gekomen ia, la
het voldoende om na te gaan met wie
hijhet laatstgesprokan heeh. R.gan
heeft ziçh,met het oog op de komen·
de presidentsvertdezingen,dan ook
omringd met een aantal mensen die
voor hem het denkwee1tverrichten.Dit
is op zich natuuriijkgeen nieuw gege·
ven. Wat wel nieuw is voor de repu·
blikeinsepartij,is hat feitdat het deze
keer gaat om een aantaljonge dyna·
mische denkers "de nieuwe konserva·
tieven",diedoor hun inbreng de partij
een levendigimago hebben gegeven.

BEWAPENING
De gelden'die vrijkomen door be-

snoeiing in da sociele uitkeringen
(minimumloon) zijnin ditopzicht erg
bruikbear.Gegeven deze verhoogde
militaireinspanningen kan er dan ge·
dacht worden aan onderhandelingen
met de Sovjet·Unie over de afbouw
.van dit mBitair kompleks, en meer
bepaald de vermindering van de stra-
1IIgische atDofT'Mtapens. Konkreet wordt
door da Reagan·clan gepleitvoor het
in produktienemen van de verplaats·
bare en daardoor minder kwetsbare,
MX·rakat. Verder zijnze voorstanders
van da produktie van een nieuwe
aanvalsbommenwerper en de versnel-
de installatievan de Cruiae-raket.In
dat verband zijn deze mensen met
stomheid geslagen over de houding
van een aantalEuropese landen (waar·
onder Belgi6).De Sovjet-Unie houdt
immers een aantal van haar SS·20
rekenen op West· Europa geriçht,en
dus moet West· Europa een reeks ra-
kettenop de Sovjet-Uniegeriçhtheb-
ben. De (europese)opwerping dat het
uiteindelijkde Amerikanen, en nietde
,europese regeringenzelf,zijndie beo
palen wanneer en tegen welka doel·
wittendeze rakettenzullenworden in-
gezet,wuiven ze van de hand met het
argument dat dat niet belangrijkis.

B _,

-ONDERZOEK OP WELKE

DOMEINEN 7

Oe onderzoeksreauit a t.n moer
ten de ekonomische politiek van
da re,ering dienatig zijn.
Oe basis van onze ekonomia,aldus
het ra,earakkoord blijft:-de toe~
gevoegde waarde , die in de var-
werkende nijbernaid garaaliaeerd
wordt.-Esaentieel is danook dat dE
teogevoegda waarde op,edraven
wordt en dit ia slecht. mo,.lijk
door aen verhoo,de technolo,iache
inbran, en de produktie van hoo,-
waardi,e produkten,9ie ,oed in de
markt lig,en omdat za aan de lan,a
termijnvraag voldoen.

Het planbureeu stelt de vol,ende
rangorde voorop:1.Energiebespering
en nieuwe energievormen,o.a, isola
tieatoffen,elektroniache ra,el en
kont'llltui trustingen, ui truatin, 'I

voor stedsverwarmin, en pro-
duk'e van inatallaties met zonnee-
nargie. 2.Mikro-elaktronike.Ontwik
keling van talamatische systemen
voor huishoudelijk en edministra-
tief gebruik. 3. Sec1l1le. techno-
10,ieen. 4. Biotechnolo,ie.

Totnogtoe wordt 75 , ven de ooder-
zoeksinspanning inzake energie ge-
leverd in de nukleaira technologi
Nu wil men dit diveraH'i:-an.ItlS88n
80 en '85 zal een programma van om
en bij de 300 miljard nodig zijn •
Deze riBikodregende kapitalen zul-
len opgebracht worden door de .~••e·
steat. die deze aktiviteiten zeI
organiseren en finencierenJ

SOVJET·UNIE
Ook inzake internationalepolitiek

laathet progremma aan duidelijkheid
nietste wensen over. In een voor het
nationaalkongres voor ooriogsvetera-
nen gehouden toespraak (midden au-
gustuslze R.gan "dat het beleidvan
zijndemokratische tegenstander,Jim·
mv Carter,mogelijkgeleidwerd door
de aloude doktrlnedat we nietate vre-
zen hebben van de sovjets,all we
hen nietprOVOCeren." Voor de Repu.
blikeinenzijnda Sovjeta VIjand nurn-
mer één en wat erger is, totaal
onbetrouwbaar. "Standvastighaid ge.
baseerd op een sterttedefensie is niet
provocerend, maar zwakheid kan
provocerend zijn,gewoon omdat het
een land,waarvan de imperialistische
ambitiesonbepee1ttzijn,totprovocatie
uitnodigd." zei Resgan verder nog.
Vanuit deze optiek pleithijdan ook
voor het opvoeren van het militair
potentieelvan de USA.

WAT HEEFT DIT MET. . -
ONS TE ZIEN 7

,..

BELASTINGSVERLAGING
Naar de kant van de ondernemers

toe betekent dit konkreet drestische
belastingaverlagingen een rigoreuze
afschaffingvan de lastigaregerings·
bepalingen.Zo schrijhJuda Wannins·
kl, voormalig joemalistvan de Wall
StreetJoumal in zijnboek "The Way
The Worid Woe1ts",dat het volk moet
worden vn1 gelatendoor Washington.
Belastingenmogen de ondernemings-
lust niet bederven. Als zakenlieden
kunnen investerenwaar en hoe ze dat
willen, zalhet amerikaanse genie weer
losbarsten, met een ongebreidelde
welvaart als gevolg. Het idee dat za-
kenliedenen ondernamera beterweten
wat goed la .voorhat volk dan de re-
geringin Washington staatcentraalin
hun denken.
Voor de wee1tnemers houdt een der-

gelijkeliberalistischeaanpak de af·
schaffing van het minimumloon in.
De republikeinengaan er namelijlfvan
uit dat het minimumloon een rem is
op het persoonlijkinitiatief.

Om het inkomen dat de staatskas
door de belastingsverminderingmoet
ontberen te kompenseren, steltRea·
gan een drastischebesnoeiing In de
overheidsuitgavenvoor."De groeivan
de faderaleoverheidsuitgavendie nog
nooit zo hoog zijngeweest. moet ster1t
afgererntworden.", aldusRaagan.

.
;I

Voor de student toagepaste weten-
schappen en I ef wetenschappen
is hier bea11st niet zo veel uit-
lel nodig.

Om de problematiek ko"kreter te
ma~en zouden voorbeeldan uit de e
ervarin, van thasisstudenten en
asaiatentan niet misstaan.
Zij werken tenalotte meer dan eent
mea aan door de ateat gef.inancier-
de projekten.Projektan,die dus
kaderen binnen de overhe1dapol1-
tiék.
Dit allea koat massa'. ,eld.
De kommarcialiserin, van deonder~
zoeksresultaten_levert de st5at
en de gemeenschap direkt weinig
op,

Wie zal het te nutte zijn 1 Wie
zal er prof.ijt meedoenlWelka
maatschappelijke ontwikkelin,en
worden ermee nagastreefd?
Zullen alle bevolkin,slagen hier-
ven genieten ?

Vele studenten hebben mat het on'
derzoak Van dichtbij of vèref te
maken.Sommigen zullen hierover
vragen stellen .Al deze mensen
werken aan de opbouw ven een ~"
OplosBin, voor de krisis.daarom
is het belanga1jk ta weten of het
goede oplosaingen zijn.

,

Langs deze weg nodigen we ieder
uit die een deze problematiok
enkele schrijfselB wil weiden.
We zouden immers graag op voorhan
weten wie het gelag zal betalen 1

H.F.

a

a

Wat teltis dat de rakettener staan.
De RepublikeInenverwachten ook op
andere punten meer tastbarebijdregen
van hun europese bondgenoten. Meer
bepaald klagen ze er over dat de de-
fensiebegrotingen van West· Europa
te kleinzijnen dus moeten opgevoerd
worden. Raagan vindtdat de VS nog
altijdde .....,r9Idvredenaatreven,maar
dat het geen vrede tegen elke prijs
moet zijn.
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WEST·EUROPA
Ook in verband met de verhouding

tuaan de VS en Wast· EurOpa war·
schuwt Raagan voor het wisselvallig
en onvoorspelbaar beleid van de ra-
gering Carter.•"Op dia manier hebben
onze bondgenoten geen Idee meer
wat zijnvolgende stap zalzijn."Rea·
gan pleit dan ook voor een frekwenter
konsulterenvan de bondgenoten. 'We
moeten ze nietvoortdurend met ver-
rassingen konfronteren en het is ook
niet juistdat ze belangrijkebesl'1S·
singen uitde kranten moeten verne-
men .."

Het ekonomisch gedeelte van dit
Republikeinseprogramma iseen kon-
kreI8 llIstratie van .., "Nieuw Rechts"
ideetn-goed. Het centralekenmee1t in
ditdenken is een meer liberalistische
aanpak van de ekonomia, wat zich
ondermeer uitin en in vraag stellen
van de socialeverworvenheden, zoals
die gerealizeerdzijn in de verzor-
gingsstaat.

Omdat deze ideeên nietenkel in d
VS, maar ook inWest·Europa opgang
maken, (zo kunnen talrijkedoor de
regering Tatcher genomen en door
F J Streuss voorgesteldemaatregelen
in hetzelfdekader gesitueerdworden)
zal in verdere VETO·artikela zowel
theoretisch(Friedman • Van Havek)
all op politiek-praktischvlak aan dit
verschijnselaandacht worden geschon-
ken.



,

IJlT IJl
-EkONOMI~A -

TRADITldNEEL
PROG~AMMA
Ekono.1ka zal wat haar Hr-

stejaars onthaal betreft. weer
hit traditionele progra.la af-
werken.

De -.rat. dei zull.n d. nieu-
~•• cheentj ••• nadat z. kanni.-
' .... kt hebben met d. voom.... -
.t. prof •• soren uit het ha~.-
kot. door bereidw1lli,. oud.re-
jaan in Leuv.n roq.l.id ~r-
den. O.z. d., zal af, •• lot.n
WDrdenmet •• n ,.zemelijk .t~-
tja in Almeof Sed.I. met aCh-
ter" .. n b.zoek aan onz. fa-
kult.itlbar '"de I"Iercuur·.
0. t~ed. daa zal d. werki",

van Ekonomika•• v.nal. h.t rei-
l.n en z.11.n van d. E labal.
•tud.nt.npoliti.k in .. n info-
v.raad ... i", v.rduid.lijkt ~r-
d.n.
Vanaf d. d.rd. daa zull.n al-

l •• chachtJ" dan •• n individu-
•1. ,chacht.n- m.t.r of p.ter
toec~z.n krtj,.n. ~aerbij z.
in d. loop van het jaar ... t al-
l.rlei problemen t..cht kunn.n.
Na •• n l-di.ke zo.ktocht in C.. -
ven••zal d.z. individu.l •• chach-
t.n pater hen in d. lIMIt. venhat
moa.l1jke op Hn .tentj. v•• e..
ten.
Ne .. n zenaaef.n.tond. en zoat-

wet.~.l1"'.t1jd.n. d. twee-
de N8ek. zal d. ei,enlijk. ont -
,roeni"lsperiod. eI,••lot.n ~r-
d.n Met een doopkentu. in d. be-
kend. Thierbrau op dond.rde,
21 oktob.r.

------- VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP

ccGEKRAAKTE» PRIJZEN
Ietwat oubollige na. van de

fakulteitskring van de rech~
Maar a.gek"rd evenredig nieuw
van ploeg. van geest. We wil_
e" wat van _en. Met de grove
borstel ats _t de fijnste ~
s"lstreken willen we het l.en
in en rond de fakulteft opfleu-
ren. Als 't .. ar kleurig wordt.

Al. 61ft der ,root.t. fakul.i-
ten proberen wij zelf. finenci-
.. 1 ri.kent. aktivit.it.n el.
jazz-avonden of poIzi .... i ..
op ptoen te zetten. Riohti",-
,.vend i., .... blijft iet. d....
lijk. een t. bied.n t. hebben •
P.r kur.u. ,.ni.t j. al. VR~

lid zo' n 15\ v.rmind.rt"" cp
aktiviteit.n raak j. binn.n
aan ,.kraakt. prijz.n. E.n VRG
lidkaart 11 dus 01'lll1lbaar,t.n-
zij j. ~ntj •• t.v •• l hebt. En
trou~n •• lk•• tud.nt (ni.t t.
VanMrren _t .. n blokbee.t)
hoOrt bij d. fllkulteit.kri"lQID-
dat dat nu .. ,..el d•• l ui"akt
van het .tud.nt zijn aan •• n be-
paald. fakult.it. Je mal bov.n-
di.n j. It~ lat.nhor.n op d.
publi.k. maanda,avondb•• tuurw.r-
lad.rin,.n •
J. zt.t. 1IIOI.11jkhedenI~"

met VRG. Echt.r ni.t zond.r jou
rIol.n ~ op j. rek.nenl Een .n-
thouaia.t. VRG-plo.. h•• t j. uU-
bundi, ~lka.. in j. fakult.it •
in j. VRG. in j ... r.t. ken.

-ROMAN IA • - - '

OP ROE PJ~
:::;:;;-;: #

Veto~ hij is e.r niet gekomen ; althans niet op
ti.jd. ll:rt Zaoh je niet weg met een rttakksUjkll kal-toon.
Een fHlPktaJeing ? Ach~ je kan aanvoeren dat het een
gsbN~ aan pZanning i.s~ h.t een aoeksn en taBun is
~ .. nüvw p'Z.oeg. dat._.. #bazt dat ".emt niet lI)Bg

. ';l~ ?7nlP~'I..,)'~r·_ f4!'IIII" 'B .W·• !!II MlDMrLD:4P «te aJomet.lzV-e ifrM I~I ..

G

VERDERE
VOOR INFORMATIE...
We htbMn (reeds nu) aan jou

geclacht ZOils je zou willen dà
Jij ua ons denkt ... z0l1l wij
zender twijf.l in de toat.st
nog .... 1 .. 1 aan alkur lul ..
...... tot .. ,..,.. HF' .. glo-
ri. van de sl ..... " ... taoes ....
d1t t.ft geresulteerd in vol-
.... s~ ..... ar .. llicht.
nuttige fnfotowat1••

~oop lief.t noc ,een h.ndbo.-
ken. kursu n. IoIOOrd.nbo.k.n.
.chriften nde'. (di. krijl
j. hier trowena 'Iratil ') gf t:
ender;didekti.ch materiaal.mear
wecht tot 8 oktober. dan ,av.n
wij •• n lij.tj. door met ' d.
laa,.t. prijz.n voor .. n Park...
wUin,' .n wet .n ~r .n we..
rara.

Binnen ••n t~.tel ~k.n krijl
j. op j. thuisadre ... n briefje
met .en uitnoclilin& voor •• n kon-
tektMlllidd. 1IIUnd. 8 of din. -
daa 7 oktober. Het i. in j •• i -
,en bel.,. deer eenwezi, t.,zijn.
(Neen d. l .... n ~rd.n den ,. -
achont).

E.n re... mOI.lijkh.d.nom
dat do.l t. b.reik.nl onthaal
.. r.t. kan. kurlu.di.n.t. Hui.
d.r r.chten. .port. toonl. TD
ond.Nij.. fre.-poeIi..... .oci ....
zak.n. op'red.n •••• j. do.t .1'
meer .. n sre.p in.
W. steunen mor•• l .n mat.ri-
••1 en financi •• l d. jaarakti-
vit.it.n. proberen naar buit.n
uit d. _ni", van d. faku~a1ts-
,....,.chap neer voor t. bren-
I.n. ond.rhand.len voor juUi.
... t proff.n. uit,.v.rij.n .n an-
d.re belet.rI van jullie ~l-
zijn.

1"

·panningen g"vezt(,d Bión~ die niet aanqehouden kunnen
varden geduzoende een t)O l [aa»,

Het produkt is er; 'Het kan beter; Het kan vooral.
ook vee Z sLeohte», In oktober gaan we van etart: VOO1'
1Jee1'een vol. [aa»; Met een vernieUZJds rOl'mU7,e~cUe
het geheel. naar ons gevoel. veel. aantrekkeliJ~e1' moet
maken. Maa:zo daarin is nog VEELplaats voor medell)Br-
kers. Daarin is VOORALnog pl.aa.ts·voor medewe1'ke1's
pikkers en l.ay-outers~ heuse jOUPnaZisten (korreepon-
Jenten in de raden en de kringen, verantwoordelijken
voor rubrieken)~ visueeZ kreatie ven (een ~etaZ vaste
f~to~fen en een massa tekenaars).

KOntakt zoeken kan : Permanentie van 't Stuc of
Hans Van den broeok, Vaazetstraat 66. Or beter
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Al. j. probl_" hebt _t j.
kot (t. duur. J. vindt niet •• j.
lIIMt ni.t of het kontrakt dat z.
j. aanbied.... wl j. det i.J ken
j. kontatlt opne.n _t PhUl1p.
of Rudi (zi. hierond.r). J. ken
ook zelf near d. IOC1el. reed in
de ' .. Ptayeratr_t 5 ,een.
Laat j. niet overdona.ren door

• •ancien.' di. j. d. daver DJ) h.t
lijf j •• n .t hoe mo.11ijk ro -
MenI. ~l 11. .,.. nnt ,eru.t
OOI .nkel. Weekj.. vakanti •• j.
zult noa lIIMr' dan voldoend. tijd
hebben 011 di. den echt.raf ook
~rk.lijk t. v.rdien.n.

T.rvuursevest 103.
blok 3. bus O.
,3030 Heve"lee

contact :

VOorall. v.rd.re· informati.1

Phillip. Cl.rick
'. l'Ieyentraat 5

Rudi V... tra.t.n
Kardinaal.traat 51
(voor l1mbura.rI)

----WINA

'AKTUEL

TfJ eerste ... van
hit jaar ar ook nog _ma
zullen ~j door "" aantalont-
.... llkttv1te1ttn trachten .. t
IalfTAKT tuil .. eerstejaars en
ouderejaars en tussen "rstl-
jaars oncltrl1ng zo sterk .,.
gel1jk bevorderwl. OU. akti-
vftef ten zu11en van z"r ver-
schfllende aa"d Zijn: weekend
kontaktettntJe. sportn.f ddag
kulturele aktfvfteften en ""
eerstejaarsfeest.

Er zal voor dl ~rkina v.r-
deraebou~ ~rd.n op di. van _
't voril jaar: bij.chav.n van
d••• rvic.. (vooral kurlu 1-
dienlt). h.t kringblad. poli-
ti.ke .n .ocial. informati ••
kultuur. Het probl •• "".val
IPOrt aanpakken. maar vooral
d. ond.rw1j.~rkin, v.rder I1t-
bou~n.

D. onderw1j~rk&roap zal
in het belin ven het jaar d.
konkret. projakt8n ".. tlauan
meer er zijn reed. h.. l~t
vooret.llan pfo..,leerd.De
.tudUdruk • n .. -._tua18
.,."._. C...,....U.. kndlt-
punten ..... "_"'-cleuau. )
zijn de t. v.Nachten hoOfd-
~' •• Er ~rdt ook ~ ...
braaj,," rond baa.l.idi,. bIJt,_~ pdacht. Wij ...
op een pooot untal .-ct... -
Mra a. d. onderw1japrobl_-
tiak tot de aroaipool v.n on-
ze wrki,.t. ".n.
Hiwtoa ..,.t.n wij .cht.r 1It~

kontakt _t d. Jaren herlt.ll1n
Een bet .... -int.lievere- be,.-
leidi", van (volledi,.1 Jaar -
pr•• idia. bet.r ,_ruik ven '-t
krtnabl.t .n r81.lMU,. info~
metiav. al' ........ v.raedar1npn
of debatavond.n zijn d. III1dd.-
1...._ dit waar t. _k.n. Wij
zijn .1' on. ven b~.t dat dit
een .... r-jaranplen i ..........
hopen Ned. een ,rot •• tep in
de aoeda richti,. t. zett .....



IEG/'
--------------MERKAlOR----------------

DE VULKAAN
BEGINT TE' KOKEN ...

De uitbarsting volgt 1 In ekstremis hebben we vernomen
dat het preaidil.n ven Mercetor
(Aardrijkskunde) na, niet een
onthelen toe 111. Vrouwe KUL
heeft deEe noeste werkers name-
lijk lul bedeeld met "ekstre-
le,ele" voordelen: ne,enoe,
iedereen heeft tweede zit .••
Meer niet getreurd, het geween
n tenden,ekners zeI slechts

tijdelij~ zijn: Zij zullen door-
leen, ze hebben ASR echter zich
steen. Dus, ne tweede zit schiet
1eèereen deer volOp in ektie.
Aardrijkskundige: hou ze een
hun woord, je hebt er recht op
Of beter nog: toe, help ze ook
een hendje, ze kunnen het best
,ebruiken I

-GERMAN IA

TOT NU'TOE e ••

In de volgende alinea's kan komenen is het toch wel de roeest •
ik enkel wat persoonlijke idee- voor de hand lillende. Toegespitst
en neerSchrijven. aangezien ttn op de eerate knedidetuur ia het
.en .aei11jk over het beleid onze bedoeling. eon reeks ont -
vin een krfng kin oordelen. hael aktiviteit en op touw te zet-
De leeste .. nsen zijn .. t hln- ten. weerdoor de nieuwe eerate
den en voeten gebonden IIn ek - kenners zich er ook deadwer"'e-
sa.ens en ik kan niet voor hen lijk bij betro"'ken voelen en
spreken. In het kader vin dit weardoor aen de menaen een een-
VETO-numner wfJ fk ~ beperken tel kenae~ worden ,ebo·den ••

_ en Yoorn lij~ rjchten tot_~~_. __ ~ot~nu-"'-t~e:~veel-,p...:mnen.~we1:t -L a" 1 • , n.UIIIPs. - ..- ~. MI ~ •• In elk lev.l belo-

(Vervolg van p=11

GEMEENSCHAPS.uzEN
. MeeReI gut het om meneen dia .....
leur el een hele tijd kennen en dia den
b...... n om onder "" dak te geen
wonen. Oe redenen hiervoor, dia vaak
ven emotioI .... en prMtiIdIe urd zijn
geen ~ ook gepeerd met een
gepeeIde kMIrwYIIIe. Mee.t aIgameeI.
geformuleerd komt het hierop neer,
dat men gedurende zijn studentenja-
ren niet eIIen·wa studeren, meer ook
lellen. Men wa bijvoorbeeld zijn k8m8f
zelf en nur eigen goeddunken inrich-
ten, et' de meubels zetten dia men
zetf leOlt vindt en niet opgeecheept
zitten met de «over.chotjee. van het
meubilairven de kotbua lin het beste
geval' of met de unlformika bureau-
tjee van .. pede. Men kan den voorts
ook enkele Icamera inrichten.. Q8Z8I-

KRAKEN DUS...
Binnen de lindI enkele meenden opko
mende k"'enb.weging kan je
verec:hIIeIlde tendeI.... unduiden.
Eent en YOOnII iI er de meeat prind-
piIIe vorm ven ~. Hier redelleBft
men dat iemand In meer den 66n huil
tegelijkertijd kan wonen. W..om zou-
den hulzen dia behoren .... iemand
.die meer den 66n huil heeft den niet
gekrukt mogen Worden? o..muet ie
et' een andIn tendenI, WMfbij het
~en ven een huil gebNIkt WOfdt
om andere .... kenbur te mIken en
zo druk uit te a.fenen op de betrok-
ken illltalrtiee. Zo WOfdt er bijvoor-
beeld gekrukt om de huu~
op de konel te nemen of om de
urbaniutieplennen ven de -.d te
bekritiIenIn.IEen gekrukt huil iIbetet'
tegen afbraek belchenndl

Eind september, bagin oktober
zullen jullie weerschijnlijk net
els iedereen vroeger Leuven Oén
doolhof vinden. In Germenie is
er een traditie ontltien die ven
de opven, ven eerate "'enners
werk w!l ma~en. Het is mijn 0-

vertui,ing det het orate jaer
in Leuven het belan,rijkste is.
waerdoor de volgende jeren be-
peeld worden. I,o/ieimmer'! tijdens
zijn eerate jear oncervindt det
hij als overbodi, wordt beschouWD
zeI leter 00'" niet ,eneild zijn
om nog iets te doen.

Germenia is een mo,elijkheid.
,een verplichting. Naaat Germe-

,., nie besteen er nog tientellen
endere mogelijkheden om in he t
Leuvense wereldje gelnte,reerd
te re"'en, maer voor de paseen,e-

--------------------------------------

ven wij een weekend eind aeptem-
ber/begin oktober. Een wee~end
voor jullie det ruL~ gezien een
eerste kennisme"'ing moet ~~rden
met mede studenten en Gennenie. ;
Verder zullen er tijdens ad eet'
ste weken ven het a"'edemiejaer
een aental ektiviteiten, zowel
ven ernsti,e als ludie"'e eard,
op touw-worden ,ezet weerdoor
jullie binnen leuven en ,ermeen-
ae ,elnitieerd worèan.en weer-
door hopelij'" een basis "'en ,e-
legd worden voor een stevige a~-
tiviteiten ontploiing binnen eer-
ste "'en tijdens het jeer.

Het belengrij"'ste uit deze bood-
schep blijft de idee det eerste
ken er 00'" bij hoort en geen mee-
lopers zijn in de leuvense malle-
molen. Tot in o"'tober.

ONTHAALAKTIVITEITEN WINA
2, 3 en 4 oktober:

Introductieweekend voor
eersteJaarsstudenten op
Studentenhome Terbank,
Celestijnenlaan 70,
Heverlee.
Samenkomst om 10.00u aan
het station in Leuven.
Deelname: 300 fr.

ma. 6 oktober:

l4.00u, Campus Arenberg lil,
auditorium K

Onthaalna~1ddag met rond
leiding door ouderejaa~s
en achteraf kursusverkoop
in de WIKA-kelder

do. 9 oktober
20.00u; Zaal der Hallen,

Con~çtavQnd voor
alle Wina-studenten. Ook
de ouderejaars zijn harte-
lijk welkom.

wo. 15 oktober:

l4.00u, Atletiekpiste v~
het Sportkot ,

Hassasportnamiddag met de
meest extravagante spor-
ten, zodat meedoen belan-
grijker is din winnen!

do. 16 oktober:

Eerstejaarsfeest in de stad
met daarna de eerste
WlNA-TD in de Thier-Brlu.

"ii

1Iga~, enz ... ~ Kor-
tom : weg met de indMdueeI-WftIuur·
de-kamen, ~ zoele 1 66nper
.aonsbed," 1 sto.1J2.• men.bezoeklMgonMl.g.." ,.,.., , .....
en 1Ol 101 ,tbeeItijke weac.feI.
Oe l..euvenur dia huizen te huur heeft
blijkt <MIl' het eIgerAeen niet WIIm1 te
lopen VOOf zulke ideeIn. Zo kon vorig
jaar·slechts een 46 van de 90 .envra-
gen VOOf een gemeeacheplhuis wor-
den voldaan, en WInneer men zichlis
student naar een in de P.... Pltout
te huur gestelde woning begeeft,
kn'jgtmen IIte vaek het deksel op en
de deur tegen de neus. Vele eigenaa,..
wensen hun huis immers nietaan stu-
denten te verhuren. e.n van de
hoofd redenen hiervan vinden de p,.
termennen in het feitdat ..n aantIl
studentengroepen zich vroeger eerder
elseen sIopersfirmedan lIshuisbewo
ne,..hebben gedragen.
Enerzijdsis et' dus een schnjnend te-
kort aan huizen die voor studenten te
huur zijn.Anderzijdsishit echter ook
zo dat Ir heelwat huizen IIjerenonbe
woond staan.Het is dan ook nietver-
wonderlijk dat ook hier in Leuven,
welr een kwalitatieve woningnood
heerst, naar het Amsterdamse voor-
beeld totkraken zou over gegaan·wor·
den. Zo gebeurde het dUI in de Pet1c-
straat.

huur

IS
van inkomen.

Het effe6ct dat met Mt vrij oatenwtieYe
~en in de ~ wil bereikt wor
den, iIVOOfII del eer zich een mentIIIi-
it zou ontwikkelen dia een meer ver-

eIgameII.ct ~en mogelijk zou ma-
ken Door dit p'eoedelttwel men meer
zetfvertrouwen wekken bij verwoed
zoekerlde groepen. Wanneer menMn
halfweg .aptember nog altijd op zoek
zijnnaar een geechikt gemeenachepI-
huil,blijfter nog altijdde mogelijkheid
om een huiste kraken.

EN NU VERDER
Waarom nu net een huisvan de K.U.L.
gekraakt_rd, iI toe te schn'jvenaan
twee fektoren.Enerzijdswil men door
ditkraken hfo'. heIeid van de uniefinza·
ke nieuw·en verbouw aankklagen. Oat
dit bouwbeleid echter niet helemael
door de K.U.L. kin geregeld worden,
wordt uit het oog verloren. Alvorens
de uniefhuizen zOilsdat van de Pat1c·
straatkIn onteigenen is er een K. B.
nodig.V.. een dergelijkK.B., dat zeer
nauwkeurig bepaaltover ~ke opper
vlakten een flkulteitkan beschikken,
houdt de overheid in Brussel kontrole
op het bouwbeleid van de universitei-
ten.Hit geld dat voor de onteigening
nodig is,wordt ontleend via een, bij
• vastgelegd,syst .. m van trekkings
rechten.
De nationaleovefheid maakt een on-
scheid tu .... · twee aanwendings·

mogelijkheden van het geleende geld.
Het kIn namelijkofwel gebruiktwor-
den voor uitbreidingvan ondefwi'jS,
onderzoek en administratie,ofwel voor,
de sociale sektor. Deze twee moge.
lijkhedenzijnstriktgeecheiden. Huizen
zOlil die in de Plt1cstraat,die ontei-
gend zijnvoor de eersteaenwendings.
mogelijkheid,kunnen gewoonweg niet
overgeheveld worden naar de sociale
sektor. WInneer de univeraiteit,in
afwachting dat tot sloping kin wor-
den overgegaan, deze huizen aan stu-
denten zou verhuren, zou ze hierdoor
in moeilijkheden komen met de rage-
ringskommiuaris, die toezicht houdt
op de nalevingvan denltionelewetten
met betrekkingtotde unMniteiten.
PI 1WOtdt flktor WDlrom Khtor hot
huis in de Plt1cstraatwerd gekraakt,
heeft te maken met het feitdat de
bezettersvefW8Chten dat deze insten·
tie -eerder dan ~eigenea,... hen
een tijdjemet rust ulleten, ZOiIstrou-
-wens blijktuit de huidige stand van
uken.
In tegenstellingtot het Neder1andse
kraken, welr onmiddelliJkdeuren en
vensters vertimmerd worden, om een
mogelijkeontruiming door de Mobiele
Eenheid te kunnen beletten,iIde Pet1c
straat een heuM «welk-in. geworden.
Zelfvenrouwen is er bij de krakers
blijkbaarvoldoende .•.

........ ;"...... j' ••••••• . -...
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ccDE BATSELlERSPREEKT OVER DE
MAAR DE· UNIVERSITEIT, DA 's PAS NE

iK HEB JE J:>.AARSTRAKSBIJ DE 'INSOiRIJVINGEN ZIEN AANSCHUIVEN.

JE HEBT WEL GEftERKT DAT JE VOLGEND JAAA. ALVAST NIET ALLEEN
ZAL ZIJN AAN OOZE UNIVERSITEIT. ER ZIJN ER TROLWENS OOK WEL
flEER VOOR WIE ALLES NET ZO NI ELW IS ALS VOOR ..KlU. l(Xl) VAA
DE 20.(0) EN DA'S NIET NIKS.
EN CMlAT IETS DAT NIELW IS, ALTIJD PROOLEft'EN ftET ZICH t1:E-
BRENGT HEBBEN WE DI T GEi·\AAKT, WAT JE I N DE VOLGENDE BLAD-
ZIJDEN KM LEZEN. EEN AANTAL STUKKEN VAA DE UITERST KO'1-
PLEKSE PUZZEL DIE DE UNIVERSITEIT IS, HEBBEN WE BIJ ELKAAR
GELEGD EN GEPROOEERD I NEEN TE OOEN PASSEN. WE HEBBEN DAAR-
VOOR DE Hl1..P INGEROEPEN VAA ENKELE ERKENDE AUTORITEITEN OP
HET BETREFFENDE GEB lED - ALTHAAS DAT tIOGEN WE VERONDERSTEL-

HOME.WEAT' HOME

Oo\T DE ~IEF EN loET GCIMt'EET-ta KCl.L.EGE CF INSTIlWT tea.S-
BREED VAN EU<AAR 'vtRSCHI L.1.fN, ~ WARENAU.E GEYtflERVI aaN
HET WEL CNER EENS. DAT IEZE VERSOHUEN TOT AMPASSlNiS- EN'
NaRE I'a I LIJKHEIlEN KI.HEN LE I~, OOK MT WAS ~ IEZE
tEREN EEN FEIT. WAAR EOfTER DE DIEPERE ~ LIGGEN VIM

.... ' ZOVEEL FALEN AM DE ~IEF EN WEU<E DE toniElIJKE CPLDSSlt«iEN
~ Zl~, IlAARIJ\IER WILDEN DE P'ENlNiEN ~L EENS 'vtRSCHIL-
LSI,·~~_

LEN, GEZIEN H~ BEROEPSBEZIGiEDEN - EN UIT HUN VERHALEN
HEBBEN WE DAN DEZE BEDENK I NGEN GEDI STI LEERDI
WIJ DANKEN VOOR HUN t1:DEWERKING:
- ERIC DEPREELW, PSYCHOI...OOO VAA DE DIENST VOOR STUDIEADVIES

VAA DE ~LElNEN.
- PROF. C. C. DE KEvSER, PROFESSOR ~LElNEN, FAKULTEI T P'-c.DA-

GOGI SCHE EN PSYCHOLOO I SCHE WETENSCH,
- PRoF. H. SERVOm, VICE-REKTOR KUlElNEN.
- DE HEER J. ECHELPOEL, DIREKTEUR VAA HET SI NT-PI ETERS KOL-

LEGE TE LElNEN.
- REKTOR VERHAEGEN, VAA HET L.U.C., DIEPE~EEK-HASSELT.
- HET M:>NITORAAT VAA TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN, ~LElNEN.

VSO OF HIET- VSO : THAT '5 THE aUESTION ...

Voor-en tegenstanders van het
VSO hebben elkaar jarenlang met
allerlei relevante en irrelevan-
te argumenten in het haar geze-
ten om deandere partij van hun
gelijk te overtuigen; nl. VSO
was duidelijk beter/slechter
dan niet-VSO •
Toen de eerste mensen die bin-
nen het kader van deze vernieuw-
de aanpak van het middelbaar on-
derwijs-'opgele1d 'waren, -door-
stroomden naar d. unief, bleek
het definitieve toetsingskrite-
ri~ in zicht.
Wat D1eek er nu ? Beide types
van onderwijs resulteerden niet
in duidelijk verschillende sla-
gingspercentages aan de unief.

IN DIT EERSTE t«XlFDSlU< VAA MIE APJoIWliT ~ ENKELE FlHlA-
P'ENTELE VERSOiILLEN TUSSEN .utANIORA EN ~IEF. tlERzIJDS
reEN WE ENIGE S"TRlI<1tRE1.f ASPEKTEN aaR DE LeEP Ua AH<-
TIaeRT EEN SO«XlL, tfJE EEN ~IVERSlTEIT), AtaRZIJDS BE-
KIJKEN WE EVEN tfJE EN IN WELKE ~TE DE SO«Xll. ~IDT CP
foKlGER CJaRWIJS. TEN DERDE RESTE ER OOG loET SOCIALE ASPEKT
VAN DE ZAAJ<: WELKE SOCIALE GEVCUiEN ~EFT DE STAP NAAR DE
~IEF ~ DE ~KCJ1STIGE SnaNT/E.

ingebakken patroon

-Oe laerling ia de menier van
doen. die hij al zes jaar mea-
maa~t. gewoon en ~an zich moei-
lij~ iets anders voorstellen.
Er wordt nemelijk leagegeven.
hij moet huiBwer~en meken enzo-
voort.Heal dat patroon zit in
ham ingeba~ken. Hij hoort na-
tuurlijk wel endere din,en ven
broar of zus of ,elijk ~t. maar
hij kan zich dat mo~ilijk voor-
stellen. Zijn laefwereld reikt
zover niet.· Aldus dirakteur
EChalpoal van het St-Pietera-
kolle,e hier in Leuven. Men
tracht dit ,edeeltelijk ta on-
dervan,en door het verstre~ken
van informatia. Oe ,rota moai-
lijkhaid hierbij ia echter.daar-
over weren de ,eIntarviewden het
eena. da kompleksiteit an het
fundamenteel andara zijn van
de univarsiteit. Erik Oapreeuw
van Studieadvias hierover ean
het woord.stalde dat -een kam-
plekae realiteit zoala het hier
ioopt onmo,elijk in woorden kan
overaebracht worden. dat laat
niat. Dan is hat toch nos an-
ders eens ze er in zitten.-
Daarnaast is er da moeilijkhaid
van de vertakenda informatia
dia wordt door,e,even door stu-
dantan dia al in Leuvan of aan
aan endere universitait zitten.
-Ik zou da ovar,an, van middal-
baar naar univarsitair onderwijs
willan voorstallan als aen ovar-
,ani van amataurisme naar pro-
fassiona-izarin,·, varvol,da
Oapraauw. zich ar dan toch nol
ven bewust ook nu weer in hat

Dit kan natuurlij~ tot de nOdi,e ver-
&1ssin,en leiden. wanneer het erop aan
kamt deze e~.amans af te leg,en.
0. monitoran van TW waren het er mat
.lkaar'roerend ovar eens. dat ·"n
van de grote problemen natuurlijk is
dat man de stof op 'én of andere ma-
niar onderschat. En dat kan dan voor-
al zijn he~ onderschatten vaa de hoe-
veelheid werk. maer ook een varkeerd
schatten van de intensitait waarmee
.. n een kursus ~et kannan.·
Het grootste dael 'van da niat-sla,ars
had vOl,ens hen zijn mislukking te
denken aan eanta oppervla~~ige ktnn11
De vraag is dan natuurlijk in hoever-
ra da studiebagelaidin, hier niet
faalt. In hoeverre het de studenten
niet duidalij~ ,enoe, ,emaakt is wat
ar van han ai,enlijk verwacht wordt.
Profas.or Oe Kayzer pleitte in dat
verband 'voor aan aksplicitarin, van
de varwachtin,en. -Elke prof zou aens
het jaar ,oed bazi, is de studantan

• duidelijk moeten mekan hoe ,rondi,
de kursustakst moat ,ekand Zijn an of
nota 's dia ankel tijdnas da les ,e,a- I fll\ ~
van wordan tot da ta~ennen stof beho- ~
ran enz ••- ,

• ,-i . ' .. - " ~~' •

veae te praten.
Doordat aan de unief dikwijls de zelf-
da va~kan worden ,egaven als op de hu-
maniora. krijst de laerling-student
vaa~ de indruk dat hij ta doan heaft
maet een voortgazette humaniora.

t enige varschil. zo lij~t het. is
het feit dat er slechts éénmaal ,alk-
samineard wordt. an dat ar dua latar
~t studaren moet begonnen worden.

Rijksow. Type 1 Type 2 Gemid.

1976-77 40.8~ 39.6S 39.7S

1977-78 36.2 39.4 38.5

1978-79 46.4 37.6 43.1

Gealid. 43.0 39.1 40.4--
Vrij Ow. Type 1 Type 2 Gemid.

1976-77 46.2~ 53.5~ 53.5S

1977-78 49.1 52.2 52.1

1978-79 32.9 54.1 53.1 I
Gernid. 40.1 53.3 52.9 I

-- -

Type 1 • VSO
Type 2 • Traditioneel S.O.

Bij deze cijfers enke1e.beden-
kingen:
In hoeverre is het toetsings-
kriterium, nl. slagen aan de
universiteit relevant om twee

types middelbaar onderwijs te
vergelijken? In het VSO wordt
getracht de schotten tussen d.
vakken te doorbreken, om op die
Mdnier het kunstmatige.uit .. -
kaar rukken van een te bestu-
deren fenomeen tegen te gaan.
Dit apriori-voordeel nu, ka.t,
met slagen aan de universiteit
als toetsingssysteem, helemaal
niet tot zijn recht. Aan d.
universiteit-vinden we wel nog
steeds dezelfde opsplitsing
in gescheiden vakken als in
het traditioneel vernieuwd
onderwi.is.
Als je dan slagen in een eerste
kandidatuur toch als relevant
toetsingskriteriua aanhoudt,
blijken hier een aantal fakto-
ren een rol te spelen die niet
verbonden zijn met de typische
kel'llllerke'nvan de organisatie-
vorm van of VSO, of niet-VSO.
Zo blijken leerlingen uit be-
paalde scholen van het tupe 2
een slagingspercentage te heb-
ben dat hoger ligt dan het ge-
middelde. Schakelen deze scho-
len dan over naar VSO, blijft
datzelfde hoger dan gemiddeld
slaagpercentage behouden.
Hier blijken dus bepaalde fak-
toren aan het werk te zijn die
los staan van de organisatie-
vorm van de school. maar die
veeleer mer de school zelf;
de rekrutering, het klimaat dat
er heerst samenhangen. Wel-
licht wordt in deze scholen,
los van de organisatiestruktuur
de typische kenmerken van de
universiteit beter benaderd,bv
in het werken op lange termijn.



SHOCK,
SHOCK.- (H. SERVOTTE)

Een veel besprokan problaem wes ook Oe leerlin, wordt op het einde van
de verminderande kwelitiet van het de humaniora rijp ,.acht om welke
middelbaar onderwijs. -Er zijn warke- studie dan ook een te pekken. 0lIldit
lijk in het ~ bijne ,elijktijdi, hon- nol wet duidelijker in de verf te zet-
derden. duizenden leraren benoamd dia ten werd ar ..n fiktie in het leven
aan de unief niet voorOereid weren op ,eroepan zoele dir. Echelpoel het
hun leraa.. :aak.- zaat Verheaaen in voorstelde I -man meekt ..n onder-
dat verOend. Hij voelt er evenwal on- .cheid tu.een het diploma ".0. ener-
middellijk .antoe dat dit niet zozeer zijds. dat wordt toe,ekend zodra man
de schuld is van die ler..rs zalf. den de humaniora balindi,d heeft. an an- uit-zon-der-lijk ,oed I En ik denk is dat in de eerste plaats een hln
wal ven de unief. wear -de a"ra,atie derzijd. het maturiteitsdiploma. dat dat ean ,root deel van dat on,anae,an om dat op ta lossan.
twinU, jaar taru, ..n achta keriketuur nocIi,ia ala toelaUn,sUcket tot de ean afru,aren is. omwille van de va1- -Dat de mansen ne kear ,efrustreard
wes an dat hat nu ean iatwet ,eslaa,da unief. Ik ban deer niat a priori li,haid an van de ,aboraanheid die ze ,araken. dat is allemaal niet zo era.
keriketuur i.. maar't is nos altijd ta,an. maar man zou bv. kunnen za,- moetanefsteen.- In te,anstallin, tot ze zullan in hun lavan nos mA'r
aen takenin,.- Ook direkteur EChelpoel ,en dat man het diploma toekant mat hat univarsiteira leven in da maaste &ef~ustreerd ,ereken. laat ze hunne
wijst op da ,ebrekki,e a"reaetie meer bepaalde clausularin,en. Dat zou endara lenden blijft de Vlaamse stu- wa, meer zoeken. we moetan d..r niet
verdadi,t te,elijkertijd de verantwoor- aen teru,schroeven betekenen van da dent. zolen, hij studeert. ean er, aan verven,and ,azinsmilieu opbouwen.
delijken. en ziet dat er de laat.te je- polyvelentie van het diploma - niat thuis,ebondan individu. Het aantel Parsoonlijk zou ik deer telen zijn.
ran serieuze inspennin,en zijn,elaverd in principe. wel per persoon. En dan studenten dat niat elk weekend near Daernaast hebt ,a wel een ,root een-
ophat ,ebeid ven de e"re,etia. Wia ar kan man noc extre-toelatin,seksemens huis ,aet. tijdens de ,awane periodes tal hulpverlenende diensten. die. als
dan wel sChuldi, is. zijn vol,ens hem cralren voor die,ene die toch iets (dus niet tijdans de examens) is aer- het er,ens fout.loopt. klaarstaen om
-de rest ven de fakultaAt die weini, willan be,innan dat binnan hun parsoon- dar miniem te noemen. Oe maestan zoa- dia mansen op te ven,en. Ik zie lie-
ba,rip op bren,t voor de moeilijkheden lijke cleusulerin, velt." ean oplos- ken noc elk weekend hun ouder. op en ver zO een situatie. dan wenneer ,e
van de OI,ra,atia en er waini, ruimt a Sin, die rector Verhee,en hiervoor blijven op die manier voor hun ,ebor- het .ysteem van de peda's van vroe,ar
voor letan binnen het pro,remme.- Of heeft lilt meer in de lijn van da unief. ,anheid ven het thuism1lieu efhenke- teru, ,aat invoeren. ven de beschermen-
mat andara woorden. iemand zal wel fout Door de or,anisatie van testen in het lijk. Lauven wordt voor hen iets weer da milieus. - (E. Dapraauw)
zitten. maer wie het in ,odsneem is. dat be,in van het jeer. maent hij de stu- man enkal studeert an niet leaft in Oe mansen komen neer de unief ook voor
valt niet uit temeken. denten al een leidraad te kunnen bie- de brede zin ven het woord. Ne een een d..l om op ai,en banan te leren
TussenliOorverwijst dirakteur EChelpoel den ven weer ze naartoe moaten. een waek ven isolement doet men in hat staen. Oeervoor moeten ar al..ns
ook noc evan op de mentaliteit die er soort s~..kproef van persoonlijka weakand ean "amotionela refuelin,". moailijkhedan opzij ,ezat'kunnen wor-
haerst aan'de universiteitstop.an die kanni~ die de student in ateet zoü stel- "Hat markweerdi,e ia det ar ei,_nlijk den. an moat men afatand kunnen namen
toch nos altijdeen beetje deni,rerend lan een inheelpro,remme op te stellen mindar probl~n zouden molen zijn ven hat veili,a wereldje weer man
denkt over a11l•• wet mat fUddelbaar ven wet hij bij zichzelf moet bijsche- dan vroe,ar. omdat oa zelfstendi,- vendeen komt. Al merkt dir. Echalpoel
Onderwija te maken heeft. Wel wordt ven. ~ortom er wordt over na,adacht haid te,anovar thuis _n zo voor aan hierbij op. dat hat blijkbaar ..n ken-
ar van het ~ verwacht dat het zich er wordt ovar ,epraat lIIIIareen oplos- leerlin, ven de humaniore te,el"lllOor- mark ven de tijd ia. dat atudenten vlu,
voortdurend aanpast en moderniezeert lin, die voldoet komt er tot nu toe di, ook veel ,roter ia dan vroa,ar. ontmoadi,d worden. en het h.al moe11ijk
Er wordt van hen een persoons,arichta niat uit de bus. Ean verklerin, ken i~ deer niet voor hebben om partille mislukkin,en te
aanpeil.verwacht. een werken ...t indivi-. laven. meer lut on. zeilen dat det boven te komen. Een emoUonela breull.
duen.d1a den leter waar verdrinken in sociale ontworM" te maken heaft ...t de .tep near de mat hat thuisland ia voor de meesten
de oceaan die de univer.iteit blijkt unief mat zijn depeyi.ement. dia ar van hen dan ook noodzekalijk. Een
te zijn. Daze laatsta moet netuurlijk Om da eenpes.in,lproblaman op eltijd ,aweast 11." amotionele breuk mat het thuialend
op het elouda stremian voortborburan. aan paycholo,isch verentwoorda maniar Oe haren monitoren ven Toe,apelta is voor da meastan ven hen dan ook

r~~.o~m~k!we~l~i!ta~i~t~s~v~edm~.i.n.d.~.r~~~'~t~aj~~n.t~a"_~~~~~~~!!n!u~n~~~~- ~n&~jT.W.h~~~~t~~ ~~~~~ ~t-~tn~~t~dmak-• 1IIóI:~~ tiP" ,abeuren 1n hun 'ekulten. te wijten kelijk is. omwille ven de mantalitait
de dienet Studie-8dv1e. een het woord. dit ean het fait dat in,enieur..tu- dia er bij da ouders veek heerst
-Ik denk dat je ook een .tukje a"re.- dentan aan objekUevera kij 11. zouden ("d1e hun kind voor hat laven willen
lie te,en een fenomeen els de Alma nabban op hun situat~e en zich in da bahoedan") anarzijdl. an omwille ven

die achterarond kunt varklaren. laarlte pleetl bazi, houden met hun Ihet fait dat man ta,anwoordia maar
hoort vael mansen in de loop ven studias. In iader ,evel. els ar in den louter familiele bendan onderhoud

het jaar kweed worden op hat aten ven dit varbend problamen zijn. all de met het thuisland (ja.J,dll.luba.d.)
da Alrna. Ten onreChte. naar mijn me- Istudentan Zi.eh moailijk i..unnen 101ma- lenoerZijdl. wordt wel ee~vaerd. meer
nin,. went nu 1. dat eten in veraelij- kan van hat thuisfront an ar,ens in niet een,anomen els elibi om ar niets
kin, mat zeer vela andare mas.akeukens hun eanzeemlleid verst~1kt ,are"an. den ta,en te be,innan.

afzwaaien naar de unief
Het humaniore-ondarwijs blijkt buitan
heer teek als voorberaidin, op hat ho-
,ar onderwijs. ook aan ei,an f1nelite1t~
te hebban. Niet iederaen die efscheid
neemt ven de humaniora. trakt deerom
ook neer da uniaf. Wel i. het zo.
det aans balloten 0lIl varder te ItUde-
ren. te dikwijls besli.t zou wor-
dan. maer metean naar de uniaf te
OIIIen.tarwijl ar noc verschillende

endara mo,alijkhaden zijn. Op dit
punt zullen we diaper in,ee"'.

Raktor Verhea,en : "Weer ven de
ana kent da student op het einde ven
zijn middelbaar onderwijs ei,anliJk
zo ..n echt eindpunt ziat an ean
nieuw ba,in. be,int er voor ham nu
ean nieuwe loopbeen in de breedsta
an mi.schien wel de ,ezond.te
zin ven het woord I hij laat nu
studeren en haeft een welbepeeld
doal voor o,an." Dit ••at echtIr
niet op voor elle retorike- of leet-
Itajaerlleerlin,en van het ".0. En
hier schuilt netuurlijk het probl..
dat de .chool enerzijd. moat voorbe-
reiden op de unief. meer anderzijd.
ook det .oort onderwij. moet verstrek-
ken. _nnee men mat_n verdar ken.
zonder nol te .tuderen. Oit houdt
ook 1n. dat man een zo breed moplij-
ke _ier v.n kenni. moet verstrek-
ken op de humaniora en niet in .teat
ia 0lIl el te .pedali ..ren. Oie .pe-
ci.li ..tie zou den ven de unief .ae-
ten kamen.

•a•~

•

IK BEN INGENEURSSTUDENT EN IK WEET VAN NIETS

het nut van sa..ige kursussen, is
bij de ingenieursstudenten zulke
vraagstelling overbodig, OIdat ze en-
kel verder studeren wat ze altijd al
hadden willen doen. •

Het gesprek met de monitoren van
de fakulteit Toegepaste Wetenschap-
pen (Burgerlijk Ingenieur) deed de
wenkbrauwen van de interviewers
.eEr dan eens de hoogte in gaan.

zinde mentaliteit wordt getransponeerd
op andere gebieden.

·Het is inderdaad een probleem dat men
0lIl zicht te hebben op wat nodig is voor
de opleiding en OM dat niet louter

~ TU-ers vonaen een vrij getsoleerde te laten dikteren door de ogenblfkke-
groep binnen de studentenwereld. Al lijke noden van de industrie, inderdaad
hun kursussen worden gedoceerd op de een serieuze rijpheid en een serieus
kampus van Heverlee, ~ijlenver ver- overleg van meerdere mensen moet heb-
wijderd van het drukke stadslevén, ben,.;en niet te overhaast inspelen
dat de andere studenten wel eens wil op ee~ ogenblikkelijke nood oa derge-
afleiden. Dat gaat zelfs zo ver, dat lijke zaken te veranderen. Het is nu
~n het te ijverig wil aanpakken, en wel zo dat men inderdaad .isschien -
dat men zo vanuit die sfeer van alleen wij hebben hier een stUkje kritische
de besten zullen er ka.en, te weinig zin op dat gebied dat niet zeer aange-
ontspanning neeIIIt...- Het blijkt SOIIS ~digd wordt.·
nodig OM deze studenten erop te wij- ~r er inde andere fakulteiten .isschien
zen dat ze buiten het studeren, na- teveel kritiek oa de kritiek wordt
tuurlijk ook nog recht hebben op (een gevoerd, blijkt dat bij de ingenieurs
beetje) leven. grotendeels te ontbreken; Want:

·GIST, gefngageerde ingenfeursstuden-
ten, je hoort daar ook SOIIS van dat
sOllllligevan die mensen wel een beetje
raar bekeken worden door hun kollega's.-

Zo hoog zelfs dae een'yanïäe ondervra-
gers in een vlaag van gedeeltelijke
Zinsverbijstering uitkreet : -ik zfe
van langse. minder waa~ men hfer
ke.t studeren ...• Wat is er dan zo
*trkwaardig anders aan de studies die
er hier gevolgd worden en de manier
waarop ze gevolgd worden in verge-
lijking met andere fakulteiten. Eerst
en vooral bleek volgens de IOnitoren
een heel andere .,tfvatie aan de grond-
slag te liggen van de doorsnee TV-er.
MEr zijn veel _nsen die ingenieurs"~
studies doen zonder dat ze weten wat
een ingenieur eigenlfjk later .eet
doen·. Waar de .,tfvatfe bij de
andere studenten ... stal teveel ge-
zfen wordt vanuit het beroep dat -ze
later willen uitoefenen, zien de .
T.lI.-studenten dit eerder als een ver-
volg van hun humaniora. Dit zou te
..ken hebben .. t het feit dat er van
in het begin een soort zelf-selectie
wordt dOOrgfvoerd, die ervoor zorgt
slat ·enkel de besten (voor wiskunde -Ik vind dat in die wetenschappen de
àn wel) naar hier kc.en·. Via' het eigen inbreng en de interpretatie vin
ingangsex .. n wordt er opnfeuw een de feiten vttl groter is. Typ fsclt
dltl g.tnteresseerden weggeselekteerd, bv. is die ... tschappijkritiek van een
zodat ..n vrij ho.ogeen groepje over- jaar of vijf geleden :-ik vind dat het
blijft. Hierdoor is de breuk tussen zo of·zo zou .oeten zijn •••• - een
wat ze v.n vroeger kenden (hUianior.) uitdrukking die .ij ..n beetje erger-
en wat ze nieuw l.ren 'kennen (""ief) de •• t, .ls fk in de fysika zeg, ik
n1lt zo groot .ls elders. vind dat de stroc. van negatief na.r
Een groot slagingsperctntagt ts Mer posftfef zou .,.ten 1open ,of OIIgekeerd,
op ztjn beurt een gevolg v.n. zod.t dte stroc. trekt" zich daar nfets "n
rel.ttef wefnfg -.nsen zi~ vr.gen ••n.· Het ts ••••w. niet ••n de inge-
stellen over d. aard v.n de opleidfng nieur e. zich vr.gen te stellen, de
di. -.n hfer krfjgt. ......er bfnnen Mterie heeft voor ..... 1 beslist
de .... nt .. tensclMillP". wen in de k.n- wat jutst is en wat ntet. Erger wordt
itclaturen vragen ... tel4 wrdlll GIIt1"Inthet natuurlijk WInneer deze behoudsge-

7

Wat er verder aan de verschillende
houding tussen TU-ers en andere
studenten (en dan worden vooral de
hUilnen bedoeld) zou liggen, is het
feit dat de ingenieurs eerder geneigd
zouden Zijn tot een objektiverende
houding.

Tot besluit v.n het gesprek was er
ROg even deze korte woordenwisseling:
Hon. : "maar dat had dus te IUken liet

het ingangseksamen, dat de ..nsen die
studiedruk ook ge.akkelijker aankunnen
en dit fe ginder (in de st.d nvdr) ..t
.,.iltjkheden te keapen hebben en zich
van daaruit ook vragen stellen. Ter-
wijl hier dus de ..nsen zich er gelek-
kelijker door werken en dus niet tot
die vr.gen kOlen •.•••
Int. : ·En d.n heb fk dus da.rstr.ks
gevr.agd : is d.t wel gezond.-
Non. : -Dat vfnd ik wel gezond. j.... -



,

WILSKRACHT IN KORTE BROEK Iter die leert lezen. aansluit op de
....................................................... behoefte om op die menier een gans

kultuurgoed te omsluiten. zo zou men
ook moeten aansluiten op de intrinsieke
motivatie van de aspirant-eerstekanner
om op die men ier een snel en aangenaam
leren mogelijk te meken.

-wa DAT lEf( IK NIET, IK OOt( NIET DAT tEr EEN K!JfIETi-
TlEVE SFEER IS. IK OOt( DAT tEr EEN ~ SFEER IS,' EEN
NlEUE SFEER.-
lJ:J SOETST VlCE-REJ('l'(R SaMmE os tEr KLIMAAT 'IOCR NIElM-
KMRS AM IE l.UVERSI TElT.

-IK 00t(, V~ tEr IOENT DAT te4 NAAR IE ~IVERSlTEIT
GAAT, DAT tEr EEN KEIHARIE KCN=RQffATI E ~ f'IET EEN BIJNA
PR<HSSIaElf K!JfIETITlE: te4 STAAT 'IOCR EEN SiltIATlE DAT
~ TO"i SJ PRlCeIT ~IMItEERD ~ EN IE LMlSTE JAREN,
ZDALS U WEET, IS tEr PERCENTAGE GES~ HIER AM IE
~IVERSlTElT f'IET NIET WEINIG <ElAAlD, V~ 49 % NAAR LQ %."
AAH tEr ~ IS [luc 1VREEuof, PSYQO...OOG V~ IE DIENST
S1\.l) I EAOVI ES 1Q.l.

IE foIENINGENV~ IE VERAN'l'f«XR)EIJKEN V~ IE ~IVERSlTEIT
CMTRENT HET KLIMAAT WAARIN EERSTE J<Mt,ERS AM IE ~IVERSI-
TElT TEREOfTKIMN, UPEN rus ERG UITEEN. EEN REIEN 'IOCR ONS
ct\ DIT WAT UIT TE PWlZEN.

Om aan een universitaire loopbaan te beginnen met kans op
slagen. heeft men voldoende kapaciteiten nOdig. nIk denk
dat een groot deel van de .islukkingen aan de universi-
teit te wijten zijn aan een gebrek aan,mogelijkheden."
Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat, gemiddeld
over alle fakulteiten genomen, om een universitaire kar-
rière te voleindigen, een intelligentiequtiënt van onge-
veer 125 !130 vereist is. Tot die groep behoren ca. 2 %
van de Belgische bevolking.

All.er. een hocg !.Q. o!edt nochtans Een dergelijke motivationele tendens
geen automatische garantie cp slagen zou man als •intrinsiek' kunnen bestem-
E~ is m&8r nOdig. ·Normeal zou men •• pelen. Oe motivatie is ger~cht op de
volgen. n. Servotte. ·near decniv.~' studie zelf. Het verwerven van de ken-
siteit moeten ,aan vanuit een ~ekere nis op zich is bevredigend. Oe gevol-
wetenscha~pe!ijke niauwsgierigh~id. gen die uit de inspanning van de studie
of van~it ean ~uidelijk levenspro- relulteren. nl. diploma's mat be-
jekt.. roepsmogelijkheden en mat uitzicht op

- _ een goed betaalde job. zijn niet door-
~ , .. al_IIevend voor de_wil tot_llagen.

~~ ~.-eric-Oapre8Uw-OIIIIctlr1jft·het~V8rtrek-
kan vanuit de intrinsieke motivatie als
volgt : ·Als ik een vrij goei interesse
heb voor een bepaald domein. kan ik die
interesle uitbouwen. en dat zou eigen-
lijk het vertrekpunt moeten zijn van
de leersituatie. ~en zou zoveel moge-
lijk moaten lanlluiten bij de inte-
reSDe van de student. en daar het onder-
wijpekket naartoe vertalen.·
Uit de onderwijspedagogische literatuur
blijkt dat het eens luiten op deze in-
trinsieke motiva!ie da bes~a garantills
viedt vodr aen zo effici'nt mogelijk
1111Irproces. Net zoals men bij de kleu-

Onderstaande tabellen
illustreren hoe de studiemo-
gelijkheden van duidelijk af
gelijnde sociale lagen uiteen
lopen. Het leraarsberoep,
dat, ook in de ons omringende
landen, weinig ~aatschappe-
lijk aanzien geniet, wordt
overeenkomstig het principe
van statuscongruentie. gemak-
kelijk gekozen door mensen
uit de laagste sociale be-
volkingslagen en DOeilijk
door mensen uit de hoogste
'soctale groepen.

, -~
Geviseerde beroepsuitoefening. naar sociale herkomst

Beroep Sociale herkomst

Groep 1 Groep 2

Leraar H.O. 16 (31,4) 5 ( 5.2~
Zelfstandig 6 (11.8) 51 ~53,1
Ander 29 (56,8) 40 41,7

Totaal - 51 (100) 96 (100)

Omgekeerd zou de 'industri~le
kontekst' van het ingenieurs-
beroep verklaren waarom zoveel
mensen uit de arbeidersgroep (33,3
procent in deze steekproef)
ingenieursstudies doen. Het
beroep van ingenieur is zin-
voller binnen de leefwereld van
de arbeiders en sluit er ge-
makkelijker bij aan. Er moet
opgemerkt worden dat de 7.3
procent uit groep 2 (hoge
sociale lagen) zijn overschat
door een (verantwoorde) mani-
pulatie van de steekproef.

Verdelin9' naar social~ h~rkom$tJ VAn de respondenten
die bij hun eer.ste inschrijving aan de universiteit de
richting burgerlijk ingenieur kozen.

Studies Sociale herkomst
-

Groep 1 Groep 2

Burgerlijk tr. 17 (33,3) 7 (7.8)
Andere 34 (66,7) 89 (92,7)

Totaal 51 (100) 96 (100)

BRON: VANDEKERCKHOVE. L. en L. HUYSE. In de buitenbaan,
Antwerpen, SWU, 1976.

Rector Verhaegen : ·U moet ellnopleiding
volgen waarvoor ge gamotivllerd zijt.
mear de réden waarom'ge ~amotivllerd zijt
zou m.i •• blIhoudens de nekele richtin-
gen die Ipecifiek beroepsgericht zijn.
zoals genees~unde. tandheelkundll, en-
zovoort. zou moeten zO zijn dat ge zegt.
dat boeit mij. dat interesslIert mij,
ik wil daer knap in wordIIn. en dan zie
ik wel wat ik daar kan mee doen.·

Oe ekonomische krisis die West-Europe nu
al lIenaantal jaren tllistert is niet van
die aard om dllze socialll ,druk te ver-
minderen. Aan de ene kant rIlsulteert
deze ekonomische krisis in een grotere
participatie ean het niet-universitaire
ondllrwijs. det op kortere termijn en mat
een grotere zekerheid een diplome ver-
schaft. Eric Oapreeuw over dilsituatie
aan de univerliteit : ·Ooor de ekonomisch
krisis en de toenemende werkloosheid
is de tendens van de laatste jaren
aan de universiteit een afname of een
stabilisering van de toestromin.. Bij
will zich n og wel inschrijft ellnver-
grote Itudiedruk en maer gebuisden.
Cet zijn de grote lijnen.· Vandaar dat
dilmansen zeker gaan Ipillen.

subjektief evaluatiesysteem'1 fabriek van '1 wtiverseel
verstand En dear hebben ze alle redIIn tOIi. Het

examensystallm is. na de socialll druk.
een tweede faktor die de intrinsieke
motivatill ontmoedigt. Gegeven de mon-
dillingen examensituetie aen de univer-
siteit. waa~ man op een kwartier de ba-
lans meakt van een jaar werken, is het
niat verwonderlijk dat deze baoorde-

·De frustratill van de mansen die naar 11ngbesmet!os met een stuk subjectiv1toit.
hier kor.en met het gedacht van. n. ga Zillfs voor schrHte11jks examens is dat
hie:- hard komen werken. en ik ga hier zo. Rllctor Verhaeltn deed een klein
een ~nivarsitairll vorming krijgen. en experiment: ·Wij hebOen met zes mansen
na drilI. vier meanden in een systeem 3S kopijen gekorrigeerd. en wij waren
gepe~st worden ven. zoveel bladzijden mear over neglIn van de 3S kopijen ak-
reproduceren. dat vind ik erg. O&t koord i.v.m. slagen en zakken. En die
vind ik vresillijk. In oe humeniora ZIlSmansen werkten al jaren semen. kenden
mochtlln ze den nog eens ne kliereen I de kursus. haddlln kriteria van kwotering'
opstelleke schrijven. daar mochten ZB afgesaroken tot en mat ••• dus dat wordt
nog eens een voordracht komen gevIIn nog erKer op een mondeling examen.·
die niet pers' afgekraakt werd. Dat In een dergelijke situetie voelen Ituden-
soort mensen wordt vanaf de eerste tenzich het veiligst wanneer ze garanties
kandidatuur zwaar ontmoedigd in hun hebben over de verwachtingen ven de prof
intellectuele inspanningen. Het!s I en over de menier waarop ze daaraan kun-
gelijk lo~is Paul Boon zegt. h'. de u- nen beantwoorden. Eric Oepreeuw konkre-
niversiteit is 't fabriek van 't uni- tiseert de toestand: ·Konformilme wordt
verselll vlIrstand, en de student pro- beloond. Ik ben ervan overtuigd dat
beert binnlln 't fabriek op allerlei Ide proffen dat niet zo blIdoelen. meer
slinkse menieren zijn diplomake te wanneer men kreativiteit wil stimuleren.
bereiken. en hij leert hoe hij een be- moetmen ellnruimte krelren waarin fouten
spreking kan meken van een gedicht zon-I mogen aamaakt worden. En zolang wij mat
der het gedicht gelezen te hebben. een sylteem blijven zitten waarin 'én
zo van die zaken allameal h•••. • stommiteit op het examen zwaerder weegt
Hier stelt Eric Oepreeuw dat de in- dan een kreetieve inbreng of een
trinsillke motivatie els vertrekpunt 'intelligente uitspraek van de studIInt
van het universi taire leren de grond zeIf. bevinden wa ons in ean reproduktief
in~wordt""eboord_en dat ze_v~ervan,an _ Sylteem wear de studenten geen risico
wordt door .en geroutineerde extrin- nemen. waer ze bang zijn om buiten het
sieke motivatie. Een 'extrinsiek boekje van de prof te gaan. want eens
gamotivllerd' student is het helemeel Idat ge dat dOllt. ne.mt gileen groot
niet te dOlln om wat er gedurende de mi- risico.· En daarmee ,aat de pedego-
nimum vier jaar durende univerlitaire ,ischilwaarde van het examen verloren.
onllrwijui tuatie te leren liale , IRector Verhaeglln : ·r.enziet het niet

meer als detgene wet het zou moeten zijn
\l:aerhet hlirr.uiteindelijk om te doen ik ben aan 't leren schaatsen en ik ga
is. is het diploma en de mogillijkhe- nu ne keer schaatsen en zeggen. doe i
den die het billdt op socieal én finan- Idat nu goed hé? Of hoe moet ik hlltdoen ?
ciAel vlak. Dus de eiglln1ij"e pedagogische waarde van

een evaluatie komt er niet meer cit.·

ITlirwijl 'én van de fundereentele ken-
merken van het wetenschappelijk on-

I
derzo.e" aan de universiteit juist een
kritilch zceken en tasten is. wordt
aen dergelijke rnetliervan werken een
de stu~entan afgereden. ·Profflln en

Iwetenschapsmensen gaan misschilIn tien ot
verkeerde WIlgen volgen. en ze gaan
'én juiste vinden. Als ge de studlln-

Itan straft omdat ze tien vllrkeerd
wegen gevolgo bebben. dooot gij elke
kreativiteit.· (Eric Oepreeuw)

Blijkt echter. dat van dez. opti-
nele leersituatie. nl. het aanlluitlln
op deze intrinsieke motivati~. niet veel
in huis komt.

sociale druk

sfudiedruk
Oe wetensêhap gaat vooruit. Oe com-
puters worden van jaar tot jaar lich-
tllren goedk~per. mear hun kapaciteit

I
groeit. Industrill IInadministratie
vragen van diluniversiteit dat ze de
studenten zo degelijk mogelijk in deze
vooruitgang opleidt. Logisch bijne dat
er van jaer tot jaar mear moet worden
gestudeerd. In 1° licentie rechten.
om mear 'én voorbIleid te gllvlln.moeat
er begin 'SOer jaren 1800 blz. worden
geblokt. nu 4900 •• Oe psychologische
stress waarin dat resulteert noamt man
studiedruk. Het is dezll enorme belas-
ting dillde over,en, van het middel-
baer onderwijs near de univllrsiteit
zo moeilijk meakt. Oe univllrsitaire
besturen zijn van deze problemen op
de hoOIte. Raçt2r VlrhOliUn i ·Ik ken

O. universiteit geeft een diplo- mij soms moeilijk voorstellen dat ik
meke waar ge het vlirmee schopt. OeZIl dat op 20 a 25-jarige leeftijd zou
mentaliteit meakt dUI dat de intrinsilikE kunnen verwerkt hebben. wat ik velen
motivatie aan de universiteit op een nu zillverwIIrken. en goed verwerken -
laag pitje brandt en niet als ellnOlym- mear wij leggan veel te veel dil nadruk
pische vlam over het stadion uitstraalt. op het detail. op dilomvang. IInte
·Ouderl zijn vooral bekommerd om het weinig op de essentie.·
feit of hun kind wel Ilagingskansen Oe glIvolgen zijn duidelijk, mear er
hlilift.dat is de vrees van ouders.· WOrdt wllinig aan gede_n. Wear man in
Op dllze wijze omschrijft dirllktllurEchili-de maatschappij een 38-uren week bepleit.
poel van het St.-Pieterscollege leuven moet elln student. wil hij kans op sla-
de sociale druk die meakt dat hllt krij- gen hebblln. 45 & 50 uur per week werken.
gen van een diplome gaet primeren over Een dergelijke Itress-situatie inter-
een zinvolle klInnisverwerving. ferllert met de betel'Ilkantan van het
Een diplome is zekerheid en binnen-zij~. leven.

a



"I~ den~ dat één van de zware
probl_n ,ine.n studentenleven is •
dat alles. el~ probleem dat 'zich in
een studentenleven stelt. een dubbel
aspekt heeft. Man heeft het probleem
op zich. bv. relatiemoeilijkheden.
maar daarnaast heeft men oo~ het pras-
tatieaspekt. van. er moeten binnen
twee meanden examens gamea~t worden.
er moeten. dat wer~ moet binnangeleverd
worden. Dat geeft dat een aantal stu-
dent.n. ofwel. hun studie laten hangen.
ofwel hun persoonlijke moeilijkh.den
op de lange baan schuiven. Dus. ofwel
het intellectualiseran. het steeds
maar voorrang geven aan het rationele.
ZOdanig dat man intellectuele water-
hoofden krijgt die mat hun g.voelens
echt nersens meer zijn. ofwel ~rijgt
men menen die aan hun persoonlij~e
moeilijkheden war~en. mear die met aen
enonna mislu~kingskater zitten."
Aan het woord. psycholoog Eric Depree
In verband mat de mQgelij~heden om via
onsrwijsverenderingen iets aen dit
probleem te .doen is Eric Depreeuw
pessimistisch : "In de loop dor jaren
is el~e onderwljsverandering. -verbe-
tering. gecompenseerd geworden door
verhoging van de normen. altijd.
o'er is een continuA wisselwerking
tussen verhoging van normen. zowel
~wantitatief als kwalitatief. en onder-
wijsverb,etering. Oe uitnodising
om het te gean verg. lijken met syn-
dicalisme is voor de hand liggend.
'aarmen enerzijds loonsverhoging en
verbeter.ing van de arbeidsvoorwaar-
den eist. stelt de patroon daartegen-
over: produktieverhoging. De litua-
tie aan de universiteit is i-den-tie~.
Onderwijsverbeteringen zoals het open-
bo.~ examen. die gericht zijn op het
stimuleren van de kreativiteit. an
dus meer beroep doen op de intrinsiek.
motivatie. blij~en in de pra~tijk
ateeds weer neer te ~~men op verhoog-
de studiedruk. wear door studenten
afwijzend wordt op ,ereaiHrd. Van
het stuk problaama*richt ondarwijs dat.
in 1° kan Toe,epaste Watenschappen.
(fa~ultatiaf) is ingevoerd ,ev.n de

HUM. WET. 1995 53,1 2428 47,4 2675 42,7 3052 40,5 I monitoren op.n~ij~ toa dat h.t "op
PO~.~E!: __.,~~4_9,8 1}_62 ~q.!t~4 47,~ 239; 44,9. .._ ,,"'"~~:~~~~~:':~!~Spanning
.' 4889 44,9 5449 42,4

A • aantal studenten 1. kandidatuur
B • percentage geSlaagden

BRON: Nota van F. Bellefroid (Universitair Studiebureau)
dd. 5 juni 1979.

De jongste jaren slagen,
procentueel gezien, .inder en
•inder studenten in de eerste
kandidatuur. De huaane weten-
schappen lopen op kop in deze
race naar het absolute nulpunt.
In 1970-71 haalden ze het nog
matige percentage van 53,11,
in 1977-78 zaten ze al aan
40,51. Dft jaar wordt, gezien
de komende effecten van een
dalende nataliteit, een extra
inspanning gedaan om de slaag-
percentages beneden de veertig
procent te houden.

De fakulteiten psychologie
en pedagogie, en ekonomische
en sociale wetenschappen zijn
de trendsetters in deze race :

(HUMANE WETENSCHAPPEN
'- E4D ...-

Slaagpercentages 1970-71 1977-78

psychologie
pedagogie
ekonomie
sociale wet

40,6 1
52,4 S
59,9 S
54,8 S

27,3 S
36,7 S
39,8 S
40,4 S

-13,3 %
-16,3 S
-20,1 S
-14,4 S

Leren is echter een proces
van voortdurende emancipatie.
De positieve wetenschappen wer-
ken dan ook hard aan hun come-
back.

Slaagpercentages 1970-71 1977-78

• LiChamelijke opl.
Kinesitherapie
Farmaceutische wet.

58,8 S
54,4 %
52,6 S

38,2 S
41,2 %
37,7 %

-20,6 %
-13,2;'%
-14,9 S

Globaal geeft dit het volgende.
De absolute studentenaantallen
kennen een vertragende groei,
terwijl de slaagpercentages
blijven dalen.

K.U.LEUVEN : evolutie studentenaantallen en slaagpercentages
1° kandidatuur

1970-71 1974-75 1975-76 1977-78

,A B A B A B A B

~ _.. '

Verhaesen : "Daardoor verkiezen
heel veel studenten het traditionele
stramien van blokken. pr.ci•• af,e-
ten .n ni.tl van ei,en inbren,."

Al d.ze faktoren. druk van thuis.
konomisch. to••tand •• valuatiesYlteam

lendaanna. gepaard saand. studi.druk •••
zorgen voor .en sarieuz•• motionele
ela.tinS· R.ken daarbij nos de soci-
Ie ontwort.lin,. h.t feit dat men
ggerukt wordt uit het seborsen S.-

zinsmilieu. en je komt aan situaties
zoals deze door vice-rector S.rvott ••
verantwoOrdelijk voor student.naange-
legenheden. lyrisch worden geschetst.

"Het fait dat iemand uit zijn vertrouwd
milieu in een vreemd milieu ~omt - ik
heb dat bij eerstejaars vaek meege-
~~akt. dat z~ het noorden kwijt zijn.
simpelweg. het noorden r.wijt-
ze moeten zelf voor hun eten zorgen.
ze moeten zelf hun bed me~en. hun moe-
d.r roept zo 'à morsens niet meer op.
ze krijgen 's avonds geen warm teak

Ik meer. be kameraden waarmee ze
naar school seweest Zijn en met wie
ze thuis waren. het zijn er allemaal
!lieuw.c!lUemael nieuw. en dat op de
leeftijd van 17-18 jaar. dat ge toch
niet zo zeker zijt van wie ge zelf
ijt .......

UNIVERSITEIT:

•
ZIT M,I. IN OOZE IJiIVERSITEIT DAAR IE Foor, ~T f'EN IE ;'EN-
SEN IN IE OCEÄAN LAAT VERt'RIN<EN. ("eN TRAafT ~T GElElIELIJK
WEL WAT lP TE VAt«;EN, rxm ER SPOOADISOi EN FRAGfoENTARISOi
WAT AAN TE~, IK GEL.oo= EOiTER ~T WIJ OOZE S1\.I)IES
ERtöTlG :zo.aN ~ HERSTRUKTUREREN ."

ja ,.. mij moet U het niet wraaen :

ik weèt ooIc niet hoe het moet
tr.kk.n. el is d. overtuiginss-
kracht misschi.n wat af,ebot.
Vic.-rektor Servotte: ".Ikheb
in d.n tijd ,epleit v~or aan
,ed.sp.cialiseerde eerst. ken-:.
didatuur •• an alaameen vormings-
jaar. Leten wa zeggen 6én voor
,.ne.skund •• e.n voor d. rich-
ting eksakte en 'On voor humane
wetenschapp.n. Om de mensen te
do.n ontdekken: wat int.resseert
mij ? In dat ,.val zou de univer-
sitc!llr.opleidi", meer bec!lntwoor-
den bij iedars aanl.g. Dat v.r-
onderst.lt dc!lnwel polyval.nte
diploma's achtaraf. Men mo.t dan
ni.t zoz••r aan vc!lkS.stud.erd
h.bb.n om ••n b.paald bero.p uit
te oefen.n. Maar dac!lrkomen w.
dan wal in d. problem.n ••• I~
vind dat het principi ••l mo.t
mogelij~ zijn met e.n universi-
tair diploma v.rschillend. rich-
tinsen uit te 'c!lanbinn.n be-
pc!laldeg.bi.d.n (in casu ,.-
n..skunde. humane en positiev.
wetenschappen)."

THE SHAME IS THE -JUNGLE

a

Laten we dus eens kijk.n Wc!ltde
universiteit dan inderdaad d.nkt
te doen. vanuit d. ,ebrak~,heid
(zoals die ten ov.rvloede blijkt
uit de ~oor,aand. bladzijden)
di. haar zo eisen is. om de pro-
blemen aan t. pa~k.n. G.!eid.lijk
frasmentarisch .n sporadisch do.t
ze dc!lt.want •••
Vic.-re~tor Servotte: "Ik zi••••
ik zi•••• niet veel v.rc!lnderen.
eh. omdat een systeem ••• ja.
z.lf niet verand.rt.eh. I~ begin
ma.r en meer te g.loven dat d.
prOblemen onv.rmijd.lijk zijn."
Mac!lrhij doat w.l mateen ook
voorst.ll.n om alleszins iets
di.pgaandera te prober.n. Hij is
oo~ al jc!lr.neen fervent voor-
stc!lndervan de id.e van .en ov.r-
ic!lngsjaarin de e.rste ~andida-
tuur. 'bet.r afgestamd op de stap
van Middelbaar Onderwijs nc!lar
Universit.it. h.t prObleem wat
ons hier al di. tijd b.zighoudt.
O. oplossin. dU3 ? Hij is nog
eens.,bereid ten strijd. te .'., " ,. .

• • • • • • • • Ilo •••••• " ,. •••••



En toan we da lont aan raktor
VerhaaRen Itaken,roet bahulp van
deze balilidee van Prof. Sar-
votte. kwam er dit:
·Wel, ik ,a met U.akkoord. in
dia zin dat de Itudant zijn
richting niat mes kiazan uit-
Iluitand -in hat perlpaktief van
aen en,omlijnd baroepsbeeld.
'Den wordan je .tudies metean
ara vakaaricht. om 'niat ta za,-
gan encyklopedisch. Om dat op
te vanaen ,eloof ik achter niat
in aan overaahasjaar. Ik ,aloof
dat dat zou moeten ,ebeuran over
een kandidatuur minstenl. dus
over twee of drie jaar naarae-
lang de richting. Iamend die zo
een kandidatuur uitkapt heeft
iets dat een waarde op zich
vertegeowoordi,t. hij is rijker
geworden. Niet omdat hij intel-
lektueel meer kent. maer omdet
hij ean andera. ruimere visie
op de dingen heeft meelekregen.
meer mens is geworden;' Ik ,a-
loof dat we dAAr naartoa moaten
in onza kandidatuur en dat kan
niet in één jaar: det wordt een
hybried jear met venalies an
nog wet erin. Ne dia kandidatuur
kun je voor mijn part den elui-
zán inbouwen. naeraeleng ja
sterk beroapameti,. op navor-
sing gericht of veklericht wil
O?geleid worden.·

En waar rektor Varhaegen ook wel
el vseg , meer niet zo uitlllloierkt
of .benadrukt. aangaf dat hij zo-
iets gerealileerd zou willen
zien in komb'.natie met de begin-
jaren ven het Niet Universitair
Hoger Onderwijs (NUHO) , wes Prof
CC Oe Keyser deerin zee~ dui~
lijk. (Jammer genoeg echter niet
op onze bend. zodet letterlijk
citeren orrnogel1jk letlleken h.
meer zijn ideeln leken ons wel
zodenig de moeite det we ze hier
toch geen parefre~er8n. in de
hoop en elle&zins met de be-
doeling om geen verreed te ple-
gen ten eenzien van zijn den~-
werk)

Ean ,oed ondarwijslystaem
moat de abiturilnt immerl de
molelijkheid biedan om zijn
al dan niat Ipecifiake moti-
vetie wear ta maken. zodat
Ituderen niat na "n jaar tot
frultratia. laidt. In de voor-
stallan van Sarvotta en Ver-
heelan zoudan alle menlen die
humane wetanlcheppan willan
laan .tudaran. in "n ariln-
tatiajaar sameniabracht wor-
den. Konkreet betekent dat
dat je iemend die p.ychololie
wil studeran. in een orilnta-
tiejaar zet dat zo all~en
is. dat hij zijn specifiake
motivatie niet voldaan ziat.

Er is echter maer: omdat dez'
men. en voor zichzelf nOl niet
hebban kunnen uitmakan of ze
zich louter op wetenlcheppe-
lijk nivaeu. dan wel aarder
neer een baroapspraktijk toe
met hun vaktarrein bezil zul-

Neen aan de gebroken
vleugels!

• nood en heerschappij

der ide.in"

-

Prof. De Keysar pleit niet
voor een reorlenisatie van de
universiteit elleen, mear van
het Hoger Onderwijs als le-
heel: een gekornbineerde aen-
pak ven Univer.iteit an NUHO
.an.n. Er is inderdaad ,ean
aanlluiting na het Middelbaer
Onderwijs naar de Unief toe,
. t ia één. maar Ir ~1jn gg~
wel moer mogelijkheden voor
de'8cholier. voor zover hij/
zij niet meteen in de maat-
Schappij stapt. Om de zware
optgoocheling door verkeerd
studiekeuze te ondervenlen.
vindt Prof. De Keyser dat m&n
niet moet prAten over lede-
specialiseerde kandidaturen.
IIIIWIrdat man ze moet realise-
ren. En wel in de zin van een
,..preide eer.te cyklus Ho,er
Onderwijs. over de onzinni,e
hilrarchiserin, van Unief te-
(8nover NUHO hean.

DE RIVIER ZOEKT DE LAAGSTE BEDDING.
DE UNIVERSITEIT ZINKT WiG IN HAAR SLIB.

In de rest van het artikel wordt
een onderscheid g~akt tussen
een fundamentele hervorming van
ons onderwijssysteem en een meer
op lapmiddelen gerichte aanpak.
De verbeteringen, die in de kon-
tekst van' dit laatste worden
doorgevoerd, zijn steeds het re-
sultaat van een touwtrekken tus-
sen professoren en assistenten
enerzijdS, en studenten ander-
zijds.
Professoren en assistenten zijn,
zoals de universiteit nu opgevat
wordt, op de eerste plaats weten-
schàppers. Onderwijs staat
slechts op de tweede plaats. Van-
daar dat het voor een prof inte-
ressanter is dat hij via zijn
wetenSChappelijk onderzoek (in-
ternationale fa~ verwerft,
ternationale faam ver
temationale) fa- verwerft, dan
dat hij binnen het studentenmi-
lieu _.......~ ~rwUskUndi!Je
'aandieéft~1I MTi~_IIM~
het merendeel
zich, omwille van een volledig
onvertrouwd Zijn met deze mate-
rie, liever niet op het gladde
ijs van de onderwijshervorming.
Studenten staan vaak afkerig
tegen hervorming binnen het sys-
teem, _at dit IIHstal resul-
teert in verhoogde studiebelas-
ting. Projektonderwijs, open-
boek eks ...ns, individuele aan-
pak van een bepaalde uterie
bieden mogelijkheid voor een
stuk individuele en kreatieve
aanpak, maar worden niet alge-
IINn ingevoerd. OIIdat het evalu-
atiesysteem voor de eekele vak-
ken waar dit wel gebeurt, niet
fundamenteel veranderd wordt,
leidt dit enkel tot supplemen-
taire inspanningen voor alle be-
trokken partijen. Dus alweer
verhoogde studiedruk.

of de Oplosslng van individuele
problemen op korte termijn ge-
dacht. Op langere termijn, in
het zicht van een fundamentele
hervonling, werkt dat de totale
inertie in de hand: de rivier .
zoekt de laagste bedding.

Deze verlammende vaststellingen
verklaren al veel. De universi-
teit, in casu de professoren en
de assistenten enerzijds en de
studenten anderzijdS zoeken
voortdurend de voordeligste op-
lossing,.de gemakkelijkste weg,

len houden. wordt deze keuze
dus best uit,esteld. Temaer

- daar door de huidi,e struk-
tuur van 'het onderwijs. nl.
Icheidin, van NUHO t.o.v.
Unief (bv. psycholo,isch
alsistent t.o.v. licentiaat
in de psycholo,iel. da mees-
te mansan kiezen voor Unief
(vanwage sociale Itatus en
~r!vilel~~)' V~~f h~~ 9g~n-
blik dat blijkt dat ze'daar-
voor niet de kapaciteiten
hebben moeten ze dan wal
·mat gebroken vleugels·
overschakelen op NUHO, dat
hun in eerste instantie wel
al beter gela,en zou hebben'.

Om der,elijke moailijkheden
tegen te lean en toch in te
spelen op de Ipacifieke mo-
tivatie. stelt Prof. Oe Key-
ser voor om voor elke be-
staande väkrichting de NUHQ-
en unief-oplei~inl lemen te •

Daarnaast is er natuurlijk die
fundamentele hervorming. Het
betreft hier de universiteit
als instituut-met-bepaalde-
funkties die haar werden opge-'
legd door de maatschappij waar-
van ze deel uitmaakt.
Vandaar dat in een prestatiege-
richte, kompetitieve r.laatschappij
beheerst door het mechanisme van
de vrije marktekonomie, een on-
derwijs dat niet gebaseerd 1s
op dezelfde principes, waardeloos
wordt. ·Ous als ge een ondeerwijs
.aakt waar de universele idee~n zo

~lt~YHrd, ,.,rden. wel_. binnen
.~deliortstekeren begfnt-de-ln'dus-

trie op de pres tati e'gerichte do-
meinen van de maatSChappij met een
eigen universiteit en het geld zal
onttrokken worden aan de ene, en
toegespeeld naar de andere."
(E. Depreeuw)
De ekonqmische krisis opent, hoe
gek ook; op dit vlak perspektie-
ven. Het diploma dat je na 4 jaar
haalt, geeft niet langer onmidde-
lijk zo maar aansluiting op een
goedbetaalde baan binnen de pres-
tatiemáatschappij. Ous de wissel-
werking wordt geleidelijk aan on-
derbroken en de studies .otten
zin en waarde krijgen op zich ~
het nog de moeite waard te Maken.
Want als ook universitair afgestu-
deerden kunnen werkloos worden,
0, als ze,geluk hebben, in een
BTK-projekt terechtkomen, gaan
veel .ensen zich vragen stellen
over de zin van 4 jaar op-zijn.
tenen-lopen en met-de-ellebogen-
werken. Het prestatiebeginsel dat
na 4 jaar een waardeloos papierke
oplevert, leggen ze naast zich
neer, en ze proberen van die 4
jaar iets zinnings te maken. In-
houdelijk dus, als eigen waarde
op zich.

kin, van het Ha,er Onderwijl
wordt in een aantal .aktoren
al eksper1manteal toe,epa.t:
Zo kan iemend. om het zalfde
voorbeeld ta blijvan aanhou-
dan. die psycholo,i.ch a••i.-
tant ,adlplomeerd i•• in de
kandidaturen van psych01olie
aan da Unief wat aanluiaren
doordat een aantal vakken
WB,vallen.

de muur beoIaalteren ?

'eveel moeite. we verven

de ban'en wel dicht.

laten vallen in een oriAnta-
tiecyklus. Tijdens deze eer-
Ite jaren zou de Itudent dUI
voldoende al,emane kennil
kunnen verwerven over zijn
vakdomain. Daarnaalt kan er
rekeninl ,ehouden worden met
zijn kapaciteiten en mat de
specifieke vereisten van het-
zij wetenschappelijke. hetzij
~~r 9P de praktijk ser!chte
eanpak. Om een definitieve
keuze te kunnen maken tussen
de huidi,e Unief/NUHO-diffa-
rentiatie il men dan daarna
optimaal voorbereid, zodat
dat mat veel minder risiko
kan verlopen.

Oe lalijkschakelin, in studie-
duur zou een aantal bijkomende
problemen uit de wel kunnan
ruimen. Zo wordt ar nu bv.
over lepraat om de Itudies van
lociaal assistent van 3 op 4
jaar ~ bren,en. Oeze hardan-10

En ja. ondertu ..en - en daar-
mee keren wa terul naar het
vertrekpunt van dit hoofd-
stuk - komt van alla mooie
herstrukturarinlsplannen
niets in huil. Oe universi-
teit doet alleen 'Iporadilch.
fra&m&ntarilch. ,elaidalijk',
hé'l ,aleidalijk iets aan de
lituatie. Ze is zich nochtanl
goed bewust van het feit dat
er wet schort. Rektor Verhae-
,en van Diepenbeek, vice-rek-
tor Servotte van de KUL ••.•
ze moeiten immer. niet op een
artikel als dit wachten om te
waten wat er mis il en wet
eventuele. denkbare oplo.sin,-
en zijn. Intelendeel. ze heb-
ben ons zAlf van het nOdi,e
mater.iaal voorzien om dit ar-
tikal mee te brouwen.

En toch. Oe enerale en de
middelen die er be.taan om de
omstandigheden aan te pakken,
worden niet ingezet voor het
ledatailleard en bestudeard
uitwerken van fundamentele
verbeterin,an. en vooral de
uitvoerin, ervan. Nee. Men
lautalt liaver •.tnten.1.f" en

met veel overtui,ing aan aan-
~ssin,an. zei mear lapmid-
dalen. om het beataande 'be--
Itel steeds weer tegen zij;'" --
ei,en fouten en de problemen
die dat maebren,t, te wapenen .•
Oe ideeln op zich moeten stuk
voor stuk echt toe,ejuicht
worden. er 11 nauwelijks kri-
tiek op de zin en da uitvoe-
rin, daarvan •.A11een ze pak-
ken de problemen niet bij de
wortel aan.
En toch. En dan parafrazeer
ik waar Prof. Oe KeYler. moe-
ten deze polin,en tot verbe-
terinl po.itief lawaardeard
worden. Vermits een de,elijke
fundamentale hervormini op
kortere termijn toch niet
haalbaar il, kunnen al heel
wet probl~n meer best zo
efficilnt mo,elijk bekampt
worden. binnen het bestaande
baltal dan maar. Zolanl man
op de achter,rond meer in
het 00' houdt dat m&n met
dia aanpassinlen mae in da
,oeie richt in, evolueart.
Prof. Oe Keyler had enkele
korta bedenkin,en bij zo'n
aantal tu.sentijdla ~plol-
lin,en', we plaatsen er eni,e
bedenkinlen van de andera ,e-
interviewden naast.

(Vervolg op p.121



Aan de hand van dit artikel
wil Kultuurraad enkele idee~n
formuleren over de rol die ze
vervult (~nt te moeten ver-
vullen) in Leuven. Het is na-
tuurlijk wenselijk dat je van
te voren dan reeds iets weet
over de Kultuurraad-werking ;
om niet in alle brochures,bl.
den en pamfletten in herhaflng
te moeten vallen,vftWijil'-we
daarvoor naar de brochure
·Kan je me de weg naar de uni

MKan je Me de weg naar de
u n ief wij zen? M ., blz. 30 -
32. Daar vind je een bondig ~
verzicht van ons werkingsveld.

Het lijkt ons interessanter
om vanaf het allernulste num-
mer van VETO lUar _teen met
de deur in huis te vallen. Oe
mensen die reeds 4 I 5 jaar
in Leuven zitten zal het niet
ontgaan zijn dat er sinds het
akadeliejaar 1977-1978 op het
kulturele vlak heel wat ~eer
te beleven valt dan voorheen
en dat logischerwijle de dis-
kussies sindsdien (watis Kul-
tuurraad, wat is kultuur) ook
niet ~r uit de lucht Zijn.

'T STUC

Oat had en heeft volaenl onl
diJ. te -mekan _t da intrek van
Kultuurraad op 19 oktober 1977
in 't Stuc (ovariaanl ban ja
met daza uitaenodiad op da b~
Ichaidan ..ar zoall Iitaecsiar,
ameakvolla vieri". van onza
derda varjaardaa J,.
Want vanaf toan kr.., Kultuur-
raad da moaalijkheid·om da i-
daaln en principal dia za ra"
lan, vardadi,da, konkraat ,a -
Italta ta aavan in 't Stuc:dit
cantrum zou hat bindtakan wor-
dan tussna da voorhaan her an
dar varlpraida aktiviteitan.an
het zou avanaans aen konstanta
impuil zijn om onza kultuurvi-
lia vardar ta spacifilren. Dat
dit in Leuvan broodnodi, wal,
blaak alras uit de V-0~a ba-
langstallin, voor aktivihihn
van Kultuurraad, an ook wal Lit
da bakandhaid dia hat Stuc bij-
na orrniddall1jk verwiarf in
Vlaandaran (nl~~ ovardrijvan
natuurlijk, maar tal van niau~
komers zullen toch al iets 0-
var Mat Stuc ,ahoord hebben in
hun thu1llan.J •

Maar zoals gezegd. blaak dat
niat overal in even ,Oede aana
ta vallen. Naast en doorhean de
elk jaar groter worderide belang-
stell~ng. ontspon er zich ten
epaste tijde ook een d1skussi

over da aard ,van het Kultuur -
raad-werk. over da .zal<.endie
ze presenteerde aan de studen-
ten • anz •• Oeza disk.usl1e is
echter nooit syltemetilch aan-
,apakt. en heeft dUB ook nooit
hst karakter aangenomen van len
diskussie ovar aan "Kultuurpo-
l1t1ek aan da univarsiteit an-
no 1980· - om maar iats te zeg-
gen.

Tijd dus om even het roes te
zetten in dit onontgonnen ter-
.re1n. Het lijkt onl echter niet
opportuun om hier een gelyste-
matiBeerde uiteenzetting 'taae-
ven over da belaidsvisia van d
ultuurraed. laat ons het houen

bij enkela &rove lijnen annex
prikken en trappen in de Roede
richting.

U ZEI·
BLIKVANGER

,
a KULTUUR.

Om deze beknopta kracht lij
nan van progremmetie af ta ron-
dan - in volgende bijdrage n
kan op ean aantal punten die-
per 1nse,aan wordan - kan er
~ilschien no,meall op glWezan
worden dat vale mansen alita-
risme. avant-garda en 'onbe-
kend maakt onbemind- blijk-
baar met elkaar verwarren.
Een analyse van het Stuc-
programma van de voorbije
drie jaar ken daarbij veal
duidelijk maken: ja zou je
kunnan afvra,an of Kultuur-
raad niet ta weinig riziko~
vol programmeert •••I

EIGENHEID

Proaremmetia is 'én kant
van Kultuurraad. werkZroepen
is de andere. En de eenhaid
van beida. van pro,rammetie
en werkaroepen. zou je de
ei,enheid van Kultuurraad
I<.unnennoemen. D1e eenheid
is er nOl niet, verre van
zalfs. maar er il wel een
lestadile evolutie in die
richting. In onza stoutste
dromen betakant dat het vol-
gende : èlles wat we langs
prolremmetia aanbieden (to-
neal. jazz. film.dans anz.)
moet via werkgroepen ook door
de studanten zelf kunnen be-
oefend worden. vanaf de e-
lementairste initiatia tot
het nivo waarop je met je
prodUkt naar buiten kunt 11.0-
man. en dit allemaal onder
een Itevila. professionele
begeleidin,. Omaekaerd vor-
man de werkgroapen-produk-
ten een belanarijke kompo-
nent in het prolrammetia-
aanbod.

Het is pal door deze wis-
.elwerkinl dat er vollens
ons een kultureel klimaat
kan ontstaan waarin bread-
denkendheid. artistiake
originaliteit en kreati-
viteit. doorltromin, en
uitwisselina van ideeOn
en ervaringen optimaal
kunnen lad!.jen. Kortom: op
deza manier kpmen we dicht
bij 't Stuc als broeinest
(waarover later maer).

Tot zover twee. drie centra-
le ideeOn die Kultuurraad
In haar werk steeds voor
ogen prabeert ta houdan. Oe
lezer lelieve ar wel bewust
van ta zijn dat het boven -
Itaanda zaer fragmentarilch
il. en alleen een aanzat tot
rq1mera an diapera diskuisia
wil zijn.

Oe be.ta dianst die je Kul-
tuurraed nu ken bawijzan is
dan ook aen reaktia op boven-
Itaande Itel1inlen, zodat ar
lan,s VETO een dilkussia over
een kultuurpolitiek in Leuvan
levoerd ken worden.

Als je daarnaast ook nog in
de praktijk wil mBewarl<.enmat
Kultuurraad. ban je zekar wal-
kom. ('t Stuc. 11ta verdiepins).
Hoe dan ook hopan wa je nOl te-
,en ta komen in een warklroap
of tijdens ean voorstalling:
want dat blijft een conditio
sine Qua non om lefundeerd over
Kultuurraed te kunnen polemise-
ran •.•

tajo van rompay

SPORT 80-'81
SPORTSECRETARIA~T I

Oe gesch ~ta infrastruktu~r I
.is voor hancen. de juiste trainerl
en monitoren staan op de juiste
plaauan ijarmKlrgel'lOel~.rijgen I
1e niet altijd de oelangsta:ling
die ze ve~iencn). Blijven er
nog da juiste stUDenten bij de I
juiste plaatsen. Voor ie:e~een
is er wel een ielchi~te sport te
:inden. Al was het maar ecns pe~
week een uurtje in~oor-tralning.. I
Maar meer &pecifieke info~tle
in det verband. vind je wellicht
in onze bronjura • eie waoraC'lijn- I
lijk ook al in je hIIndl·we~
testo~t. Of e~~ers to -ij
is op het Spo~tsecreta~ lat.

EEN SAMENWERKING SPORTRAAD •

aaan
het konsarva~llme an da in-
tellektuala verstarring.

Alvorens te struikelen over
een term hier of daar. il hat
nutt1g·~n het achtarhoofd te
houden dat zalfs Vincent an
honderden andere Van GDahl ooit
voor ijdeltuitan zijn u1tlekre-
tan.
Die nadruk 'op hat verniauwen
de is natuurlijk maar "n al-
pekt van het proarammetiawerk.
Kultuurraad houdt bij hat pro-
1ri!I!IIMIMlnin zaer lrote mate
rekeni", mat wat ar buitan
haar om in Leuvan r..dl ,eor-
aanizeerd wordt. Er wordt dUB
ook nooit op konkurrentiOle ba-
sis Iswerkt : het il voor ons
niet belanlrijk wia er rock-
konlerten oraanizeert. als er
mear te,en meti,e prljzen te
rocken valt ln Leuven.

Als je deze twee faktore n
kornblneert, zal je merken dat
bv. de jazz-prolremmetie eer-
der konventioneel is.omdat
Kultuurraad de eni,e is die
jazz proaremmeert in Leuven
en omdat er hier helemaal geen
Jazz-traditie (jazz-klubs e.d.
bestaat. Oe teatervoorstellin-
ian daarentagen zijn bij mo-
menten heel wat evant-Iardls-
t1scher omdat er door de Staós-
schouwburg en de fakulteitskrin
Germenia al aen vr,1j grrot aan-
bod van repertoiretoneel wordt
verzorEd.

f .
I Voor alle studenten 1S

sport een beZigheid die tijdens
hun schooltijd minstens gedurende

I
êên uur ,per week aan bod kwam.
Eens aan de unief wordt ze
echter al te vaak verwaarloosd.

I
hochtans is er aan de K.U.L. een
uitgebreide infrastruktuur (Ter-
vuurse Vest 101) aanwezig. die

I
iedereen in staat stelt zelfs de
gekste sporten die je je kan be-
denken te beoefenen.

I Binnen A.S.R. vervult de
Sportroa:1 de 'taat;van lI.o(lrdlnator

I
liJnorganisator tussen en voor de
'verschillende kringen en fak.ultai-
ten. De Sportraad zelf bestaat

I
U.itde spo::-tverantw;)o.roel1j~.en
v~n de diverse kringen, van de pe-
óa's en uit de afgevaerdigden van
de speciale sporttak~en zoals al-

I pinisma, s-paleOlOiie.•zeilen. enz •..

De sportraad helPt mae aan de

I
Organisatie van ~pcrtdage.n en
richt i<.ompet1ties1n vco!"voet-
bal en andere .roapsI:POn.en. Mo-
gelijke orlaniseties ~an ver-
schillende kringen c;: het le-
bied van de rrl!lssa!lpo~.kunnen door
de sportraad worden r 'subsidUerd.
en ook voor speciale on dure spor-
ton ~rden toelagen gegeven om ie-
dereen de kans te geven ze te be-
oefenen.

11



AGENDA

SEPTEMBER

KINDERWEEK ~II\ 20 tot 25 sep.tM-
~ -.
zaterdag 20 sept.

KI_ROPERA 'Het feest zonder .. ziet'
o.l.Y. Luk eaeyers en.Mlrl .. n '
lCuijk.n-Thiers.
Stadssc~urg, 20 uur,
in_ : Volwassenen : 100170 (steun-

kaart Kura)
Kinderen : 50

dinsdag 23 en donderdag 25 sept.

TEATER TERWIJL 'Wipstraat 26b'
't Stuc, 10 u en 14 u, gratis

woensdag 24 sept.

Poppenteater JOZEF VAN DEN BERG
'De Kleine Tovenaar'
't Stuc - 14.JOu - 40 fr.
(kindervoorstelling)
'Motke en de Dweas'
't Stuc - 20.JOu - 80/60
(volwassenen!oorstelling)

. OKTOBER

KLAPSTUK aD
Leuven
Een aktueel .uzi.k- en teaterfes-
t1val georganiseerd door 't Stuc
en het Festiyal yan Vlaanderen,
i.s ••• BRT 2 (Brabant) en BRT 3,
in ko-produktie ~t de provincie
Brabant
_ 13

13 - 17 OKT,

Jazz
WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF
(NL) .
20.JOu - Grote Aula - 100 fr

di 14 IUziekteater
-- MERDITH OK ENSDeLE (USA)

20.JOu - Grote Aula - 100 fr
audio-visueel teater
APOSTROPHES (HL)
'PublikUibeschi.pfung'
2O.JOu - 't Stuc - 100 fr

~ern ballet
KlDRA (B)
20.JOu - Stadsschouwburg -
100 fr

tIC) 15

piano-recital
KATIA EN MARIELLE LABEQUE (F)
20.JOu - Grote Aula - 100 fr

klassiek
'A plain and easy intro-
duction to the skill of
.,sic'
~t Ton lCoo~n en anderen
20.JOu - Grote Aula - 100 fr
toneel
YPSILON (CSSR) 'Michelangelo'
20.JOu - 't Stuc - 100 fr

lIini.. l .,sic
HOKETUS ENSEMBLE (NL)
PHILIP GLASS ENSEMBLE (USA)
20.JOu - Grote Aula - 100 fr
toneel YPSILON idlllldon-
derdag

vu en plaatsbespreking : Kultuur-
raad der Leuvense Studenten, Van
Evenstraat 2d, 3000 Leuven
Tel. 016/22.44.38 en
Festival van Vlaanderen,
Na.. sestraat 22, Leuven
Tel. 016/23.21.70

do 16

23-24-25 oktober
INTERNATIONALE NIEUWE SCENE
'De Herkuls'
:ircustent op het Bruulplein
ZO.JOu

.JO oktober
ROl HAlT lIIEATRE·u ..... DIi
't Stuc, ZO.JOu

..

RfIW<flEj

V.u.: Psul Heydans
Van Evenstr. 20
3000 Leuven
01&122.44.38 ·VETO

Rel1nde Baeten. Bruno Laynse.
Marcel Meeua. Leo P4Qsen.
Lambert SW1l1ens. Pal,1l Van
Damme. Hans Van dan broeck.
Danny Vandenbroucke. Jan Ver-
benek.

(Vervolg vsn p.10)

-
1J "'-n zou de .tudilduur In dl

b..indlltl ven de akac*nil;
jaren een dl verichillindl
Ha,er OndIrwij.-centrl kunnln
laten aelijklopen. Een IChijn-
beer .1mpell. prlkti.chl meat-
rI,ll. d11 Ichtlr verTllHnde
voordelen kan hlbben zoal.

• • bijvoorbilld OVlrlchekal1n,en
tUI..n de verichillindl net--
tin vlraemekke11jken.

2) DIl perU.1I •......,. zouden
n11t hit efflkt v.n ontmol-

di,1n, mo,en hebb.n. zoal. nu
hit ,Ival 1•• Intl,lndell. -
met dl voor.pellinde kracht
over n1It-.la,en (nilt zozeer
oVlr wel .1a,ln) dil ze hebben.
zoudin Zl al. referentil- In
reor1'ntatiepunt halfwl, hit
Ilrlte jaar kunnen d1enln.
Welkl zin helft hit om in
flbruari dl vllin d1e bl,re-'
pen hebbln dat d1t nilt. voor
hln i. of voor hen ti zwaar i••
komplilt ti latln vlrloren
lopen. "-n molt Zl Ir nilt
uit,ooien. ,Idemorali.elrd -
en met vlrlils van Viel zllf-
vertrouwen. al. men Zl op
ba.1. van die prolf valablle
altlrnatieven kan bilden.
Rektor Vlrhellen daarover:
·Aen dl univlrsitlit is alle.
plot. zo totaal andlr •• daar
i. ,Ien Inkell-.ankt11 op
kortl tln.1jn. ,Ien .pil,ll
of ,..n klankbord. 0. parti-
111 Ik.emens in januar1 zijn
daarvoor al te laat In zijn
vIIl ti VIII ..n lachertjl
,lWOrdln. Voor Iin ,root dl.l
omdat ze door dl prof. zllf
nilt .Irilu, wordln ,Inomen.
In dl .tudlnten zl"ln: 't i.
toch schi.tln met 10••1 fled-
':an~

~'\1\~.~ .....Và'\ ~~
~-~ \ r ~

\ ~ \

Erik Dep"""" in dit verband:'oe evolutLï ven d. l..t.tl
Uen j..r in infol'WlltilVlr-
.trekkin, i. wel ..n lnorme
vooruitpn, t. no_no Ik w11
nilt zeaaen dat Ir niet..... r
verbetlrd kan worden. Ner dl
men ..n d11 inforllllt1.eover
Lluven willen. 1k denk det 'I •
al .trafiiiiiitdoen om d1.enilt
ti v1nden. ~r ,. kunt len
kompllk.e realitlit zoel. hit

• hilr loopt. onmo,llijk in -
woorden overbren,en I det ,Mt
nilt. den i. h.t toch nol al-
tijd ilte andere eene 'I Irin
zit. .~.
Trouwene de ,rootetl Vlrtlke-
nin,ln komen ven de .tudlntln
dil Irin zittin. ov.r Plntln
of ver,ader1n,ln of d11 prof.
da'... nbel.t. en ·ZI· hebben
me ,Ibui.d In zo ••••

De parti~le eksamens zijn
een lachertje geworden.

• 3) Opvan, van de nieUWIlin,en
aan dl Unief door tweedl

kanner •• die met informatie uit
de ei,en ervarin,. pas op,edaan.
een sirieuzi stlun kunnen be-
tlkenen.

4) Ak.entueren en verbeteren
van de ab1turilntenda,en en

de informatie in hit al,emeln.
die aan de .cho11erln door de
Unief over z1chzelf ver.trekt
wordt. Prof. Ol Kev.er werkte
een heil .v.teempje uit. waar-
bij dil informatil over de twee
laat'te jaren van de human10ra
wordt uit,llmBerd en waarvan
.de e1,enlijke univer.itaire
abitur1lntlnde, .llcht. een
kulminatil i. in dl in.tlllin,
zelf. Daar ,aan Itte11jkl info-
avondln of iets dlrae11jks aan
vooraf. m6t ,Ibruik van dl mo-
derne techni.chl middllen. zo-
al. video. en m6t laat.tejaars
studentin. dil dan niet de fol-
klore. mear dl relll .ituatie
trachten te .chlt ..n. Dat kan
makkilijk tir plaatll. dut re-
,ionaal u1t,lWttrkt worden.
Zeklr moet dat re,ionell dan
10.,lz1en wordln van bepaaldl
.chOlln. in.tI111n,ln. blrolpa-
..ktoren • Inz. Het ,aat ..rder
0lIlleerlingerichtl al,_n.
informeti. over beroepen •• tu-
dte.D,.lijkhedln. en dit z1jn
Ir ....r den .ll-.n de unief.
bv. NlICI.t.

5) Het monitoraat. parlldl-
peard ven dezi Unilf in de

opvan,infra.truktuur voor de
problemen d11 uit het 11,ln
sy.hlll! voortvloeien. Prof.
Oe KlV.lr vlrwacht wel~
melr ven dl .taf zilf in dil
richtin,. ZI moetin bltlr dl
inhoud van hun kursu••ln. hun
le.- In Ivaluet1emethoden.
hun hili didekt1.cha aanpak
of het ontbreken Irvan duiden.
pub11ekllijk. Kwe.til van ·dI
stof In dl zot· ti kennen.
steldl hij le~tlr11jk.
mi••chiln vanu1t dl 11,en .i-
tu atil dlnkend •••
Rlktor Vlrheelln 'treldt hili!
trouwIn. bij. al. h1j ZI,tl
·Ik vind hit monitoraat len
uit.tlklnd d1n,. en ik zou
Ir op ,Inlrlli wijZI eni,1
afbreuk op willin doen.
Maar hit i. III1jnovertui,ina
dat het meer tweede be.t. ie.
Hit be.te i. dat dl .t.f di.
da,llijk. het ondlrwij. ver-
zor,t. zich zo ,eIn•• , .. rd
In betrokken voelt. det hij
rechtatreake ook het IIDn1to-
raat in zich """"rt. Ik zou
zlIIenl het mon1toraat i.
prechU,. meer het 11 voor
1OIIIII1,ln..,..elibi. he.·

Tot deer ...,onwlledtp op-8OIIIII1n, van-poli",ln -dil-on-
dernomen worden 011 .." het
falendl .v.teem ti ellutllen.
het drualijk te ..urt_VGOI'.
z1j dil Ir in molten llvln.

\ zonder Ir echt een ti reken.

~QIPT

Zo.
Ruw ,I.ch.t.t In Ini,.z1n.
onbehOuwen ,eborltlld. poo,t
d1t ,Ihlil ..n overzicht ti
zijn van dl bev1ndin,ln dil
we 1n dit vlrband konden vlr-
zamelen. na kon.ultatil van
de tot 1n din treure tOl '1-
citelrdl 'autoriteitin' op
het ,ebied. JI kan hit ze -
,aan vra,en. zoal. wij ,edaan
hebben: ze wetln wet er aan
de handi •• ZI kennen de ne-
faste ,evol,en. ze bieden
ook dilp doordachte oplos.in,-
en.

'.

Ze voelsn zich alleen ten
.telli,ste ,eremd om ze echt
te realislren. Door hit .y.-
teem zelf vooral. in al zijn
10,he1d en konfonmiame-u1t-
zelfbahOudlrafllk •• Wel kin-
nen Zl nOl een reek. mo,elijk-
hedln om aan hit bI.taande
sv.team te .llutelen. om het
vanu1t zichzelf ,I.tadi, ti
verbeteren In een te pe"ln.
Zonder Ichtlr aan de klrnpro-
blemen afdoende te rakin.
Heel de probleamatl111n,
blijft dUB overeind; wet een
pe.s1md.ti.chl konklu.ie mol.
lijken. En dat 1. h.t ook.
Maar net 1. al laat op de a-
vond. Mor,ln is er nOl nn -
da,. Dan .taan we welr op.
mat fris.e mold. ,CId u1t,.-
.lapen. dl nieuwe da, tl,I--
moet. om dl zakln aan 'te
pekken. Of zoekt dl rivier
1nderdaad haar diep.tl bed-
din, 7 De tOlkomet i. onze-
ker. het einde lijkt nabij •

EINDE


