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"Wat is dat nu weer?- zullen
tudenten, die VOOl'het eer'ot
kennio maken met VETO, wel
denken. VoOr'de anderen zal het
llicht bekend zijn dat de

A.S.R. oindo 1974 dit blad met
deze naam uitgeeft.

ûaarom is de Veto belangroijk!
Zij is onze sppeekbuis waarin
Idj een konstruktief pleidooi
houden VÓÓl'ondervijo, VÓÓl'd,
univer'siteit, VÓÓl'een social

leving, VÓÓl'alleo wat bij-
dPaagt tot een gezondel' en l'echt-
vaardiger samenleving.
Veto is het blad dat deze taak
Idl opnctmn en ook U uitnodigd
om hieraan mee te oerken .

kan dat? Dool' een bijdPag
hPijven; dool' Veto te le-

lechts 150 ~. pel'

ho. VETO er
laar KONKR

dit

ET
gaat uitzien: p.S

welkom
in Leuven ,
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HU ISARTSENGENEESKUNDE:
LANGERE OF BETERE OPLEIDING~
In het begin van 1976 stond de bijscholingskwestie van de huisaPto in de politieke betangstelling.
Enerzijds was el' het touwtrekken tussen artoeneimdikaten en regePing ovel' de 100 uren "bijscholing"
(ueekend- of avondlessen VOOl'huicarteen met een praktijk); deze 100 uren zouden recht geven op 20S
honorax-iumverhoqinq, Dit kwam op ecn psychologisch ol-echt: moment: de l'egePing vroeq loonmatiging en
de hersteZwet I.Jerd gestemd. Dezc vCl'hoging werd echtel' goedgekeUl'd, maal' zou eel'st ingaan op 1 okto-
ber '76, wannecl' een erkenninqekonmietrie opqer-ioht: zou zijn ..
Andarzijdo wao el' het probleem van de verlenging van 2 jaap van de huioal'tsenopleiding. Geen apart
probleem, maaP een onderdeel van het plan van de artoenfederat-ie Wijnen om de huiearto te "heroaar-
deren" (bedoeld io: cr een aparte epeeial.icat.ie van de maken). Van otudentenzijde werd hiertegen in
de voorbije maanden gepl'Otcoteerd onder het motto: Geen duurdere. maar betere geneeskunde.
In Veto nr. 18, jg.2 werd roede uitvoeng ingegaan op deze problemen, en er is nog atecdo een uitgc-
bl'cide brochure avel' deze probZemen te verkl'ijgen op Medica (O.L.Vl'oustJ'aat 2, Leuven - 20 jr).
Hieronder volgt cen verdere ei.tuatrieeeheto en een titandpunt: van het I.N.U.K. (Interunivarcitai
KormriBsie Studenten ûeneeekundel , een nationale organisatie van mediooho studenten van BclgilJ.

gens het KB. van 19 oktober 1971
de Hoge Raad enkel bevoegd is o-
ver postgraduate vorming en enkel
daarover adviezen mag verstrek-
ken. Gevolg: er wordt enkel over
rkenningskriteria gesproken.
iettegenstaande de studentenpro-

testen. de gemeenschappelijke ver-
klarinn van de dekanen van de

de Federatie Wijnen
Zoals gezegd. stelde do Federatie
Wijnen de bijscholing als een eer-
ste stap naar de invoering van een
komplementaire postgraduate oplei
ding. De huisarts zou een genees-
heor-specialist worden. Voordelen
voor de Federatie:
1. KonflH.t

2. Niet de u~iversiteiten maar d
beroepsorganisaties zorgen voor
de opleiding.

3. Positie van Wijnen wordt ster-
ker in het RIZIV (Rijksinsti-
tuur voor Ziekte en Invalidi-
teitsverzekering).

4. 2 jaar geen huisartsen op de
markt en dus ook 2 jaar uitstel
voor de syndikale ei.svan de
vestingswet.

Op het einde van dit jaar stoppen
de 100 uren bijscholingskursussen
echter on de huidige studenten
muden een postgraduate opleidin
van 2 jaar full time dienst in
ziekenhuisverband moeten doorlo-
pen. Ondertussen is de Federatie
Wijnen echter onwaarzchijnlij
dicht genaderd tot de verwezenlij-
king van haar plannen. Dit blijkt
uit wat gebeurde nadat minister
Oe Saeger (ministerie van Volks-
gezondheid) de erkenningskommis-
sie had ingedeeld bij de Hoge
Raad van Geneesheren-Specialis-
ten.

de Hoge Raad
De erkenningskommissie was de
voorwaarde van de Federatie Or.
De Brabanter öm de honoraria te
verhogen. De minister v~rwees de
kommissie naar de Hoge Raad van
Geneesheren-Specialisten omdat
dit een reeds bestaande instel-
ling was en hij een snelle en
definitieve oplossing voor de
huisartsenproblematiek verlangde.
(De Hoge Raad erkent specialisten
en geeft advies inzake opleiding
tot specialist) Wijnen is er goed
vertegenwoordigd en kan .rekenon
op steun van Halter' en Lacquet,
resp. voorzitter en ondervoorzit-
ter van deze raad. Or. Lacquet
breekt elke diskussie over huis-
tsenoploiding-binnen-de-7 jaar

af met erop te wijzen dat. vol-

ver~laringen van de minioters
Dec1'00, Humblet en GaanD nee~t de
Hoge Raad de principHHe beslis-
sing. in de loop van dit jaar een
uitgewerkt advies bij minister De
Saeger uit te brengen over postgra-
duate opleiding van 2 jaar voor
kandidaat geneesheren-speCialisten
in de algemene geneeskunde. Minis- c , Cevesti.gde huisartsen van nu
ter De Saeger zit vastgespijkerd kunnen in aanmerking komen
aan zijn vraag om advies aan do voor de erkenning als ze kunnen
Hoge Raad. en Or. Wijnen kan van- bewijzen werkelijk huisartsprak-
uit een komfortabele positie aan tijk te doen. en wetonschappe-
de onderhandelingen vqor het nieuw lijke inspanningon te verrichten
Modiko-Mutualistisch Akkoord '77 om hun beroep waardig te blijven.
beginnen. d. Toekomstige huisartsen zullen
bilan van de politiek voor cen re- oon getui.gschrift van huisarts-
valoi-ioacie van de Buicarteqenoee- opleiding. uitgereikt door de uni-
kunde versiteit. moeten voorleggen als
Als do hierboven geschetste evolu- bewijs dat zij een specifieke vor-
tie verder gaat. blijft van het ming hebben genoten.
uitgangspunt. waarom alles begon- e. Oe organisatio van do huisarts-
nen is. nl. de huisarts in eer her- geneeskunde moet voor en door
stellen. maar weinig over. de huisartsen gebeuren in een Na-
20\ honorariumverhoging: geen be- tionaal Instituut voor Huisarts-
tiere , maar duurdere geneeskunde geneeskunde.
duo. f. Geneesheren uit de EEG-landen.
B of 9 jaar i.p.v. 7 jaar: geen die in België als huisarts wil-
betere, maar lanqere opleiding len werken .•zullen ook een bewij
dUlJ. van specifieke vorming moeten
De idee dat de huisarts de cen- voorleggen.
trale spil van de gezondheids- g. Permanente nascholing moot
zorg moet worden. en er een ge- voor alle huisartsen georgani-
organiseerde verwijzing moet 11.0- Geerd worden.
men (cfr. Rapport Potit) is voor h, De gelden dio nu zijn ui.tbe-
lange tijd naar het vergeethoek- steed voor de honorariumver-
je verwezen. hoging van 20\ op 1 oktober. moe-
De sociale partners en de pUblie- ten besteed worden aan initiatie-
ke opinie werden op een handige ven en experimenten. die een in-
manier bi.jde neus genomen. houdel1jke vorbetering van de
de voorstoUen van de studenten huisartsenprakUjk beogen.
geneeskunde de studenten ganeeokunde weige-
Heel kort willen we hier ons a1- ren inschPijvingsgcld te beta-
ternot1ef naar voor brengen. Len voo.r het akademlejaar 76-7'1.
a. Oe universiteiten moeten in Het alternatief van de studenten

samenwerking met de wetenschap- geneeskunde vond ruime weerklank
pel1jke vorenigingen een speci- bij de wetenschappelijke veren1-
fieke en degelijke huisartsen- gingen ven hui.sartsen.Ook de
opleiding vorzorgen als keuze- verantwoordelijken van zi.eken-
richting binnen de 7 jaar aan el- fondsen boloofdon ons steun in
ke Belgische fakulteit. onze aktie

'- ... ..... Vorvolg p.8

b.
meer de dOk-

ter in de goneeskunde die niet
verder specialiseerde. maar oen
erkend huisarts met specifieke
vorming en eigen nomenklatuur
in het kader van het RIZIV.
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A.S.R.

Goed, 1e weet nu dat VETO het blad
van de A .. R. is.
Maar wat is de A.S.R. ofte de Alge-
~ene tudentenraad?
Oe A .. R. is een overkoepelende

'~k'~urdie bestaat bij de gra-
tie van de vij' studentenraden:
ISOL, Kringraad, I,ultuurraad, So-
ciale Raad en .por t raad . Deze ra-
den behartigen de belangen van de
studenten van de K.U.Leuven op
diverse gebieden. (Welke deze ge-
bieden zijn, verneem je in de bij-
dragen van de raden, in dit numner.)
Samen VOl~n de 5 raden de A.S.P ..

De taak die de A.S.R. zich stelt
is er één van koärdinatie. Dit om-
vat:
Via de A.S.R. wordt de informatie
van de naden doorgespeeld naar
elkaar - en via VETO naar het bre-
de studentenpubliek.
Verder bundelt de A.S.R. de in-
spanningen van de raden 110,'reen
qezamelijke onderneming, zoals bv.

in het afgelopen jaar: de Alterna- ~
tieve Feestweek (Enkele onderde- :::
len daarvan kon je tijdens de in- 8
schrij ingen op
deo zien.).
Tenslotte is er de ondereteuni».
door de A.S.R. van aktiekomitee
Een aktiekomitee is een overleg-
en werkvergadering, bijeengeroe
pen door een raad, een krinp,
een studentenvereniging ... om
aktie te voeren rond een thema
(bv. het aktiekomitee tegen de
wetsvoorstellen Decroo-Humblet,
vorig jaar). Een aktiekomitee be-
staat slechts voor de duur van
een aktie, en is dus niet blij-
lend. Hiervoor stelt de A.S.R.
de infrastruktuur ter beschik-
king: vergaderzalen, stencil-
dienst, bekendma~in:~n in Veto,
naar ne oers toe ...

Daarnaast is het de A .. R.die de .
financiäle middelen verdeeld over 8
de 5 studentenraden en de studen- ~
tenverenigingen. De globale be- ~
groting van de A.~ .R. wordt door :::

KRINGRAAD
, Een groep van 20 à 30 studen-
ten, belast met een of andere
verantwoordelijkheidsfunctie in
hun kring, die om de twee weken
bijeenkomen om over onderwijs,
kringwerking, studentenacties en
zo meer te praten, ervaringen,uit
te wisselen, standpunten in te
nemen en'deze naar de realiteit
toe te vertalen " dit zou je als
een summiere en onvolledige om-
schrijving van deze raad kunnen
beschouwen.

Reeds in het tweede jaar van haar
autonoom bestaan, was het noodza-
kelijk de werking van onze raad
uit te breiden,
We mogen je dan ook met enige
fierheid vertellen dat we bin-
nenkort weer feest vieren - niet
omdat onze Alma Mater haar 551
ste jaar ingaat of omdat Rector
De Somer nog 5 jaar langer aan
het hoofd van onze unief mag
staan - en dit omdat een oude
droom eindelijk werkelijkheid
kan worden.
Leuven krijgt een interfacul-
taire onderwijsgroep !
Daarin zullen vertegenwoordigers
van alle facultaire studie- en
werkgroepen rond onderwijs al hun
krachten samenbundelen.

Aan werkmateriaal zal het deze
nieuwe groep zeker niet ontbreken
als je tenminste aandacht wil ge-
ven aan de numerus clausus, het
creditsysteem, nieuwe doceerme-
thodes en evaluatiesystemen, het
inhoudelijk uitbouwen van de ver-
schillende studie~etten, de mo-
nitoraten, de thesissen •...
Medewerking van Studieadvies en
samenwerking met andere univer-
siteiten zou daartoe een welge-
komen hulp betekenen.

Terloops, midden november word
er hoogstwaarschijnlijk een open,
interuniversitair week-end inge-
richt rond de toenemende examen-
druk. Het is maar dat je het nu
al weet.

Nu de Kringraad voor een stuk van
haar overbelasting bevrijd is,
kan ze zich wat meer bezig houden
met de plaatsing van de afgestu-
deerden, het medebeheer en de be-
leidsstructuren aan onze unief,
het van nabij volgen van de Aca-
demische Raad en de Groepsraden,
de evaluatie van de kringwerking,

Opdat beide teams nochtans dege-
lijk werk zouden kunnen verrich-
ten, is het belangrijk dat we ons
aan enkele algemene princiepes
vasthouden.
Van de vertegenwoordigers wordt
er gevraagd dat ze op de hoogte
zijn van wat er in hun kring of
binnen hun onderwijsgroep gebeurt
en dat ze zich actief en liefst
het ganse jaar zouden inzetten.
Je moet tijd en arbeid willen
steken in het regelmatig bijeen-
komen, het luisteren naar en het
open praten met mekaar, het sa-
men uitwerken van voorstellen en
deze trachten te vertalen naar
de eigen faculteit toe.
Als het je wat zegt, neem dan

contact op met één van je kring-
verantwoordelijken of loop even
binnen op de Sociale Raad.

Wel dit was het dan ... een eer-
ste kennismaking die misschien
nogal verward overkwam - waarbij
onze excuses.

Prioritair staat echter aan-
dMht t~ sa1wllken aan hBt (!01!-
tact met de basis, nl. de krin-
gen en hun verant ,~ rode7,ijken
en al de anderen.
Regelmatig zal je via dit blad
op de hoogte gehouden worden van
al wat er reilt en zeilt binnen
onze "'erkkrJ:J9_'_______ _ _ J·-.i

de Raad van Studentenvoorzienin-
gen goedgekeurd.
Het is de F,'nanciële Kormrissie
'an de A.S.R. die beslist over
de toekenning van de konkrete
bedragen. Dit orgaan bestaat uit
2 verkozen vertegenwoordigers
van elke raad i'dus 10 stemge-
rechtigde mensen).
De Financiäle tommissie stippelt
daarenboven de globale be7.eids-
lijnen van de A.S.R. uit, na be-
spreking in de vers' hillende ra-
den. Ze kontroteert maandelijks
de werking van de A.S.R •.
De F.I . van de A.S.R. beslist
ook elI jaar welke eudentienuev-
enigingen (ook "vrije verenigin-
gen" genoemd) voor eube idiëring
in aanmerking komen.
Van de erkende verenigingen zit
én stemgerechtigde vertegenwoor-

diger in de Financiële Kommissie
der Vrije Verenigingen, die dan
in dit orgaan over de konkrete
verdeling van het hen toegekende
globale bedrag beslissen.

Tenslotte beschikt de A.S.R.,
samen met de Sociale Raad, over
een dokumentat iecent rum, waar
je krantenknipsels en naslagwer-
ken over diverse onderwerpen
kan napluizen.

Voor de konkrete, dagelijKse
werking beschikt het A.S.R.-se-
kretariaat over een half time-
vrijgestelde en en full time,
die echter ook nog taken opne-
men voor de Kringraad en de So-
ciale Raad, omdat daar heel wat
werk te verzetten valt.

Een hele boterham voorwaar, die
waarschijnlijk nog niet volle-
dig is. Maar je kan alle werk-
dagen tussen 9 en 12.3Du en tus-
sen 14 en 18.30u voor inlichtin-
gen terecht op het sekretari-
aat:

Boqaardenetiraat: 3
3000 Leuven
016/23.85.75

mogen bissen, blijken studiepro-
blemen binnen deze groep frappant.
Al deze zaken worden binnen de Ge-
neeskunde-fakulteit besproken en
"opgelost" in een kommissie, waar
de buitenlandse studenten een
stem hebben. Gezien de ervaringen
van de vorige jaren dienen de ver'
gaderingen van deze kommissie in
september met argusogen gevolgd,
wanneer de uitslag van de taal-
examens en de toelatingen tot
bissen op de agenda staan.
De kontakten tussen de studenten-
vertegenwoordigers en ISOL werden
al gelegd en verder overleg volgt
Daarnaast zal geprobeerd worden
tijdens het akademiejaar de stu-
dieproblemen bij de buitenlandse
studenten te peilen en de basis
e leggen om-hieraan
pen.

3. Kulturele evenementen
Het belang van deze evenemen-

ten voor de buitenlandse student
is reeds vaker onderstreept: in-
tegratie en behoud van eigenheid.
Konkreet zijn tot nu toe gepland:
een reeks kontaktavonden, eventu-
eel met maaltijd, een reeks taal-
kur8ussen en één grote en enkele
kleinere folkloristische avonden.

4. Het Center
Het "Center" is de ontmoetings'

plaats met bar, gelegen in de Bo-
gaardenstraat 8, waar buitenland-
se én Belgische studenten elkaar
kunnen treffen. Vanaf 25 septem-
ber is het weer definitief open.
Van het center kan gebruik ge-
maakt kunnen worden voor aktivi-
teiten van groepen (buitenland-
se) studenten, en voor de eigen
kulturele programma's van ISOL.
Er wordt een permanentie gehou-
den van af 14u tijdens de werk-
dagen.

5. Informatieve taken
Door ISDL zullen er pogingen

ondernomen worden om de buiten-
landse student te informeren, en
- waar mogelijk - te sensibilise-
ren voor hun eigen problemen en
die van hun medestudenten. Pro-
blemen als daar zijn: het omzei-
len van EEG-bepalingen bij het
toelatingsbeleid, het plots in-
voeren van schoolgeld voor bui-
tenlanders op de technische
scholen, het examensysteem, enz.

Tenslotte zal ISOL ernstige po-
gingen ondernemen om kontakten
te leggen met andere or~anisa-
ties, die werken rond buitenlan-
ders op een analoge manier als
wij.

ISOL
Bogaardenstr. 8
3000 LEUVEN
016/23.50.57

2. Medische studenten
Zoals bekend, is dit de meest

kwetsbare groep van buitenlandse
studenten. Afgezien van extra-se-
lektie d.m.v. bijkomende taalexa-
mens en minimumvoorwaa~den om te

I.S.O.L.
ISOL staat voor Internationale
Studentenorganisatie te Leuven
en heeft de specifieke taak om
binnen de ASR de belangen van de
buitenlandse studenten te behar-
tigen.
In grote lijnen betekent dit op-
komen voor hun problemen, met na-
me vooral problemen met de (uni-
versitaire) burokratie en proble-
men rond hun integratie in de ge-
meenschap hier, waarbij dan vol-
doende een eigen karakter moet
blijven bestaan, zodat ze gemoti-
veerd zijn om, na hun studies,
hun kennis in eigen land bruik-
baar te maken en geen al te grote
heraanRas~ing&moellijkheden- on-
der vindèn.
In het licht van deze algemene
doelstelling, zal de werking ech-
ter verzekerd en uitgebreid moe-
ten worden. Hiertoe werden tij-
dens de vakantie een reeks (deels
voorlopige) basis opties genomen
als leidraad voor aktiviteiten.

1. Onthaal
Dit omvat in de eerste plaats

het eerste onthaal, vooral van
die mensen, die buiten de kan-
tooruren aankomen, en het bieden
van een tijdelijke huisvesting.
Verder zullen de buitenlandse
studenten in kontakt gebracht
worden met landgenoten en Belgi-
sche gastfamilies.
Daarnaast wordt getracht, via
taalcursus, regelmatig kontakt
te hebben met de buitenlandse
studenten, en - indien hiervoor
belangstelling bestaat - bepaal-
de aktiviteiten te organiseren,
zoals infl-avond, kontaktmaal-
tijden, enz.
Er is gebleken dat een deel van
de buitenlandse studenten pro-
blemen ondervond bij het zoeken
van huisvesting, vooral m.b.t.
het begrijpen van het huurkon-
trakt en de eventuele later op-
duikende "huisregels". Hieraan
heeft ISOL, in samenwerking met
de Huisvestingsdienst, iets pro-
beren te doen door het,versprei-
den van een brochure met tips
en wenken. We zullen proberen er
achter te komen of dit effektief
en afdoende is. Verder zullen we
proberen te achterhalen, of er
door gebrek aen info, nog meer
van dergelijke situaties voorko- .
men.
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KULTUURRAAD
Even voorstellen •••Kultuurraad
heeft de specifieke taak van zo-
veel mogelijk de vrije tijd van
de studenten te organiseren of
althans te zorgen dat er noge-
lijkheid bestaat tot een zinvolle
vrijetijdsbesteding.Als men ech-
ter de werking van een vereniging
of raad start en men ziet in deze
werking iets meer dan louter on-
tspanning.en zelfs dan nog.is het
belangrijk van doorheen de wer-
king een zekere lijn te trekken.
Dit noemen wij hier de beleids-
lijnen.
In de eerste plaats streeft Kul-
tuurraad ernaar zoveel mogelijk
mensen aktief in de werking te
betrekken.Bestaat er in onze
maatschappij een overvloed aan
het konsumeren van passieve
kultuur (zondags op de preekstoel
wordt ons een religie ingepompt.
politiek is een indoktrineren
van een reeks gedachten. kunst is
het konsumeren van welbepaalde
voorgeschotelde vormen.ons onder-
wijs is een denkloos slikken van
·waarheden" •••• ).dan is er een
schrijnend tekort aan een aktie-
ve beleving van al deze aspekten.
Kultuurraad wil trachten een open-
ing te vinden om op aktieve wijze
en samen met anderen aan kultuur
te gaan doen.
Als tweede belangrijk punt in het

kultuurbeleid stelt Kultuurraad
dat bepaalde leemtes in het Leu-
vense kultureel leven moeten op-
gevuld worden. Dit betekent dat
Kultuurraad verwaarloosde of ver-
geten vormen van Kultuur moet her-
waarderen en een aantal kunst-
en kultuurvormen ter kennismaking
voor het studenten publiek wil
naar voren brengen.ook wil Kul-
tuurraad hierdoor aan iedereen
de mogelijkheid geven om voor
zichzelf uit te maken welke kul-
tuuruiting hij/zij het meest ge-
schikt vindt.om dan aktief deze
vorm van Kultuur samen te be-
oefenen en ermee te experimente-
ren.
Uit de twee voorgaande volgt een
logisch derde:Kultuurraad zet zich
af tegen kultuur als een vorm van
konsumptie.Het sluit dus zoveel
mogelijk de gekommercialiseerde
projekten uit.Kultuur kan en mag
niet dienen om enorme winsten te
maken.
Tenslotte willen wij ons inzetten
voor een degelijke en verant-
woorde kulturele infrastruktuur
in het Leuvense.Wij weten en ne-
men bewust de optie van kultuur
geen rendabele sektor te ma-
ken.maar wij weten dat het abso-
luut nodig is om de mensen hun
vrije tijd zinvol te laten door-
brengen.

het kantoor
Ons Kantoor ligt in de H.Geest-
straat 90 te Leuven.Tel.:016/
23.67.73.Het kantoor is open
van 9 - 12.30 uur en van 14 -
18 uur.Tijdens deze uren staan
r drie diensten ter uwer be-

schikking.
==E~-8an permanentie waar
je steeds uitleg of hulp kunt
krijgen.
- Een stencildienst waarvan
iedereen gebruik kan maken.

Stencil! :
Pak papier (500 vel).:
tube inkt.:

6.-
110.-
75.-

Papier enkele kant .: 0.40
Papier dubbel (rectó verso)0.45
Stencilen met eigen papier 5.-
-_~en uitgebreide info-dienstmet adrèss-en van zaie-n.kafé "s,
toneelgezelschappen.geluids en
lichtinstallaties.enz •••
Wij pogen nog steeds deze info
verder uit te breiden.

de proiekten
Elk jaar weer organiseert Kul-
tuurraad een aantal projekten.
Hierin onderkennen wij twee
hoofdtypen:enerzijds bedoelen
wij met projekten een kultu-
rele aktiviteit. toegankelijk
voor alle studenten en even~
tueel ook voor niet-studenten.
waarin geprobeerd wordt zoveel
mogelijk mensen aktief te be-
trekken.zonder echter van ieder-
een een blijvend en regelmatig
engagement te verwachten.Voor-
beelden van dergelijke projek-
ten zijn :Open Podium.Krea-
beurs.themeweken.
Anderzijds bedoelen wij met
projekten een aantal passie-
vere kultuurmanifestaties.op
voorwaarde dat deze projek-
ten voldoen aan de optie
om ongekende of vergeten kul-
tuurvormen naar voren te bren-
gen. vb. Toneel.Jazz ••••
Het volledige projekten-
programma van Kultuurraad is
nog niet klaar maar zal ver-
schijnen in het volgende nummer
van Veto.Hier voorlopig al een
overzicht van een paar.

AKTIVITIPS.

aktiviteiten door te spelen.

Filmforum Heverlee.-------------------
Elke dinsdag wordt in ter
Bank.celestijnenlaan 70 in
Heverlee een film gedraaid.
De vertoningen hebben plaats
om 19.45u. - 22u. - 24u.
Een abonnement voor deze 12
filmvertoningen kost 250.-
('t is voor nietl) en is te
bekomen bij alle kultuur-
afgevaardigden van de
fakulteiten.of op Kultuurraad.
5 okt.: Easy Rider
120kt.: Vivre pour vivre
190kt.: Onderzoek over een bur-

ger.
260kt.: Hugo en Josefin.
3 nov.: Jeremy
9 nov.: Bonnie and Clyde
16nov.: Un Homme et une Femme.
23nov.: Kes
30nov.: Elvira Madigan.
7 dec.: Famlly Life
14dec.: L'amour l'après-midi.
21dec.: La Femme de Jean.
Er kunnen ook kaarten verkreg-
en worden voor 1 voorstelling
aan 40.-.

Oe Internationale Nieuwe Scene
Gedurende heel het jaar zal ------------------------------
Kultuurraad een verzorgde Het kollektief van de I.N.S.
affiche-kalender uit geven treden op 8 en 9 november op
met aan de voorkant een in de grote aula telkens om
schoon gekleurd affiche met 20.30 uur met hun twee nieuwe
daarin een kalender verwerkt stukken.
en aan de achterkant enige 8 nov.:Over Mistero Buffo.
uitleg van aktiviteiten. jongleurs vroeger en nu.met
Deze kalender zal om de 14- Charles Cornette en Hilde
dagen verschijnen en is een Uitterlinden.
deel van het Veto-abonnement. 9 nov.:Harlekijn noch knecht
Wij vragen aan iedereen tijdig noch meester.

----------------------------~

)

I.:gaat door iedere donderdag
van 20 tot 22 uur.
11.: gaat door iedere woensdag
van 21 tot 23 uur
Allebei gaan door in het oud
gebouw van het sportkot.Ter-
vuursevest 101 te Heverlee.
Er is echter een eerste kennis-
making voorzien op donderdag
7/10/'76 in de H.Geeststraat.90

de werkgroepen

Aangezien in Kultuurraad de eis
van aktieve kultuur één van de
belangrijkste opties is. moeten
wij. consequent doorgedacht. aan
de werkgroepen veel belang
hechten.Elke werkgroep verte-
genwoordigt immers een mogelijk-
heid om regelmatig en aktief
met een of andere kulturele
uitingsvorm bezig te zijn.Het
blijvende engagement dat van

de leden verwacht wordt. heeft
ook in min of meerdere mate
een vormende funktie.Bovendien
blijkt duidelijk dat er een be-
hoefte is aan deze werkgroepen:
er is een sterke aangroei van
de bestaande werkgroepen:en er
is nog steeds vraag naar nieuwe.
Wij staan steeds open voor
nieuwe initiatieven. dus heb
je voorstellen spring gerust
binnen.

~lerkgroep : Het Leuvens Universi-
tair koor

aangename muzikale sfeer en
groepsfeer.het begrijpen van en
het engagement voor de uit te
voeren muziek. maar evenzeer op
het sociale engagement. zowel in
het koor zelf als naar buiten (
zoals benefietkonserten).
Ons repertorium trachten we even-
wichtig-te kiezen-uit~de voor-
naamste muziek-perioden:Renais-
sèhce. Barok.Romantiek. Hedendaagse
uziek.maar ook volksrruziek en

eigen inbreng.
Het koor bestaat 7 jaar en heeft
reeds 3 konsertreizen achter de
rug:2 naar Oostenrijk en 1 naar
Zuid-Frankrijk.
Oe repetities gaan door in het
Maria-Theresiacollege elke dond-
erdag om 20uur stipt.Tevens zijn
er over het hele jaar een drie-
tal weekends gepland.

Herk()roep : ~odern Ballet en Licha-
melijke Ekspressie

Wij zijn een groep studenten die
een avond per week samenkomen 0
koormuziek te brengen die verder
reikt dan Cantus-liederen.We zoe-
ken helemaal niet de perfektie
van een professioneel koor. maar
enkel een ontspannen sfeer van
musiceren waarbij we waardevolle
oorwerken instuderen met de na~-

druk op creativiteit en degelijk-
heid.
Ons doel is wel het beeld van
cliché-koor te vermijden door
ons repertorium op een manier
te interpreteren en naar voor
te brengen. die ons zelf het bes-
te lijkt en ons het beste ligt.
nochtans met het oog op verant-
woorde kwaliteit.
Daarom leggen we op onze samen-
komsten vooral de nadruk op een

I. Voor mensen die nog niet of
weinig met dans in aanraking zijn
gekomen:
20-21 uur:aanleren en inoefenen
van Moderne Danstechniek.Techni-
sche vaardigheden zoals pirouet-
tes.evenwicht.sprongen.lenigheid.
kracht en bewegingscomposities
worden aangeleerd en ingeoefend.
21-22 uur:Beweging en ekspressie
De bedoeling is om zoveel mogelijk
de eigen lichamelijke ekspressie-
mogelijkheden te leren kennen
langs de dans.Deze cursus is ge-
richt naar mensen die ontspanning
zoeken in het beleven van de li-
chamelijke ekspressie.voor die-
genen die stof zoeken voor jeugd-
werk of voor schoolsituatie.voor
diegenen die voor eigen voldoen-
ing aan lichamelijke ekspressie
willen doen.

I-'erkgroep

11. Voor diegen die reeds een
cursus in dans gevolgd hebben:
21-22 uur:Moderne ballettechniek.
22-23 uur:Beweging en kreativi-
teit.lndividueel.met een groep
of met een partner zoeken naar
eigen bewegingsmateriaal strevenc
naar een eindprodukt.De eerste
beginselen van choreografie wor-
den hier aangeboden.

Grafiek

Deze werkgroep bestaat op het
ogenblik uit een aantal indivi-
duen die zich bezig houden met
het ontwerpen van affiches. het
tekenen van strips en het Lay-
outen van Veto en Aktivitips.De
bedoeling is dat er meerdere
mensen zich gaan bezighouden met
alles wat met tekenen en ontwer-
pen te maken heeft.ln de toekomst
zou hier schildere~,~n-=z=e=e~fd=r~u=k~ ~

bij komen. Ben je geinteresseerd
spring dan eens binnen op Kul-
tuurraad of kom de maandag of
dinsdag eens langs tijdens de
dag dan zijn deze mensen aan het
werk.Er zijn tal van mogelijkhe-
den.de affiche op deze voorkant
en de montage van de Veto zijn
reeds de eerste resultaten.
ons adres: H.Geeststraat.9o II
Tel:016/23.67.73.
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Perkgroep : Krea
Dit jaar wordt er gestart met
een nieuwe werkgroep Krea.Oe
bedoeling zou zijn om de bene-
deruimte van Kultuurraad zodanig
in te richten dat men er konstant
kan w8ven. spinnen. vlechten. zeven.
potten bakken ••••• Tevens zullen
er op regelmatige tijdstippen
kursussen ingelegd worden rond
één van deze bezigheden.Om na
te gaan welk materiaal we in het
begin moeten aanschaffen is het
belangrijk te weten waarvoor het
meeste interesse bestaat. Daarom

~'erkqroep

nodigen wij alle mensen uit die
één of andere ambacht willen uit-
voeren zo rap mogelijk eens langs
te komen.Eind oktober zou er be-
gonnen worden met weven. Tevens
zou deze infrastruktuur ter be-
schikking worden gesteld van
fakulteiten of andere groepe-
ringen.Ous ben je geinteresseerd.
wil je mee werken aan de uitbouw
van de werkgroep Krea.heb je
ideeën spring dan zo vlug mo-
gelijk binnen.
ons adres:H.Geeststraat.90.

016/23.67.73.

Fotografie
Fotografie is een hobby dat velen komt nog dat de groep volgend
enkel als een strikt individuele jaar zal trachten meerdere re-
bezigheid beschouwen.Sommige men- portages te verzorgen over de
sen waren het hier niet helemaal meest verscheiden onderwerpen.
mee eens en zo ontstond vorig Tenslotte zal er ook naar ge-
jaar een groep die inzag dat ook streefd worden naar een prof-
in fotografie plaats was voor essioneler nivo van de leden
groepswerk.Oit jaar wilt de werk- van de groep.
groep dit initiatief verder zet- Ben je geinteresseerd.ken je
ten. alles of niets van foto's.het
In de H.geeststraat.90 staat een blijft allemaal hetzelfde;
nieuwe donkere kamer ter beschik- zorg dat je er bij bent.
king van alle geinteresseerden. Er gaat een eerste vergadering
Tevens worden er op regelmatige van fotografie door op dinsdag
tijdstippen initiatie lessen ge- 12 oktober in de H.Geeststraat.
geven voor beginnelingen. Daarbij 90 om 20.30 uur.

Werkgroep: LAZEROP (toneel).
Lazerop is een toneelgroep die
zich politiek engageerd en het
medium toneel hiervoor gebruikt.
Geinspireerd vanuit een socia-
listische levensvisie trachten
zij bestaande wantoestanden aan-
te klagen en alternatieven te
bieden. Zij komen op voor de

rdrukten en willen hun

t'AANDAG 4 OKTOBER

~_QE~D!Dg_Y~~_b~~_~~~~~~~~b_j~~r_
10 uur.: Openingsmis opgeluisterd

door het Leuvens Univer-
sitair Koor.

11 uur.: Speechen van Oe Somer.W.P.
en studenten in de Grote
Aula

12.30uur.:Receptie.

~_Qey~~g_~~~~~J~~~_!~_~~_y~r:
schillende fakulteiten:

:Pèd8gögiè:vèrkénnlngsr8Ïley
eerste jaars 14 uur P.K.tje

Dia's Leuven voor/
van studenten 13 - 20 uur in
P.K.tje
-Biologie:rondleiding door Leuven
om 14,30uur aan het Stadhuis.

Bioseten in de Vlaamse
leergangen om 19 uur.

-Ekonomika:lnfo eerste jaars om
14 uur in het Handelskot 212.

Eerste jaars avond in
de ekobar om 20 uur.

-Nieuw Filosofische Kring:Ont-
haal eerste kand. Bar HIW om
15 u. (Kardinaal Mercierlaan 2)

-Psychologie:Permanentie:alle
info voor eerste jaars vanaf
10u. in het Psychologisch in-
stituut (Tiensestr. 110).

Onthaal eerste jaars
en rondleiding 14u. in lokaal M.
van het psychologisch inst.

-Scheikunde:onthaalvergader. voor
eerste jaars om 15u. in de Vlaa-
mse Leergangen.

Voetrally door Leuven
en etentje bij Scheut om 18u.
in de Vlemingenstraat 3.

DINSDAG 5 OKTOBER

, Kultuurraad.:
-Filmforum in Heverlee (zie elders)
Easy Rider om 19.45u ••22u ••24u.
in Ter Bank (Celestijnenlaan70).

-Werkgroep Primitief dansen:om
20 uur in de Frederik Lintstraat.
35 A.
&

strijd ondersteunen.Het
werk in deze groep is dus twee-
ledig:zowel toneel technisch
als politiek.Het werkings-
principe gebeurt op basis van
een kollektief.Wil je meer in-
lichtingen kom eens langs op
de H.Geeststraat.90.

~lerklJroep : Pri fI'Iitieve dans

Dansen is werken
zeggen de Mexicanen.

Als wij dansen werken wij mee
in het grote kosmische leven. ons
inschakelend in de groet ronde-
dans en het alles omvattende
r1tme.\-Jiedanst hoort erbij doet
mee.en voelt zich uit zijn ge-
waande alléén zijn verlost.
op zijn plaats. aan zijn werk en
gelukkig 111

Oinsdagavond:5 -12 -19 -26 okt.
9 -16 -23 -30 nov.
7 -14 -21 dec.

Groep I: Van 20 uur tot 21.30uur
GroepII: Van 21.30uur tot 23 uur.
Inschrijvingen op Kultuurraad of
in de eerste les de 5 oktober.
Voor de 11 lessen 450.-.0e eers
bijeenkomst heeft plaats in de
Frederik Lintstraat.35 A.waarna
we tesamen naar de zaal trekken.
om 20 uur stipt.

~!erkqroep : Volksdans "De Kegelaar"

Onze wekelijkse dansavond gaat
door in de munt van 20 tot 22 uur
's maandags.ledereen.ook wie he-
lemaal niets van Volksdans afkent
is bij ons welkom.Onze hoofdbe-
doeling is om de volksdans aktief
te beleven.Af en toe komt er wel
eens een optreden. maar we willen
vooral een groep zijn van mensen
die allen graag dansen en houden
van plezier maken. Verder staan
er nog een hele rij aktiviteiten
op de lijst.zoals:woensdagavond-

•T.V.

~_Qey~~g_~~t~~~j~~~_!D_~~_Y~t:_
__~~~!!!~~~~_f~~~!!~!!~~~

-Pedagogie:avondwandeling en pan-
nekoeken om 20 uur vertrek aan
P.K.tje.
-Biologie:rondleiding in Hever-
lee om 15u. aan ALMA 11.

-Ekonomika:14u. eerste jaars info
met de proffen.

20u.:T.0. in de Georges.
-Nieuw Filosofische Kring: open-
ing kringjaar (gratis vat in de
Bar HIW om 20 uur.

-V.T.K.:Onthaal eerste kan. gaos
de dag vanaf 8.30u.

-Psychologie:Kontaktavond voor de
eerste jaars om 20u. in de Sporta
zaal (Vlemingenstraat.39).

-Scheikunde:om 15 u. kennismaking
met de campus in Heverlee en de
proffen.

\oIOENSDAr.6 OKTOBER

~_Qey~~g_~~r~!~_j~~r~_!~_~~_y~r:
__~2~!!!~D~~_f~~~!!~!~~~~
-Scheikunde:Bijeenkomst in de
Pimpel Rijschoolstraat.45.'s
avonds.

-V.T.K.:Opening citébar + op-
treden van Fred Hakkot om 20u.
in de citebar.

-Ekonomika:13.30u. vertrek naar
de zoetswaters op wandeling.

-Biologie:Wandeling naar de zoete
waters om 14u. aan de Naamse
poort

19u.bioseten in de Vlaa-
mse Leergangen.

-Pedagogie:volksdabs om 13.45u.
Ladeuzeplein.

& Openingsviering van U.P. en
onthaal eerste jaars om 18.15u.
begijnhof kerk

& Meeting MLB over de gemeente-
raadsverkiezingen in de Valk om
20u.

OONOEPOAG 7 OKTOBER

& Kultuurraad.:
-:Wérkgröèp-b8ïïet en Licha-
melijke ekspressie om 20.30u.
de H.Geeststraat.90.
-Repetitie van het leuvens Uni-
versitair Koor om 20u. in het
maria-theresiacollege.

~_QeY~Dg_y~~_g~_~~r~~~_j~~r~_!D
__~~_y~r~~~!!!~~~~_f~~~!~~!~~D!
-Pedagogische kring: verkoop van
tweede handskursussen om 21u.
in het P.K.tje.

-Apolloon.: Reuze openings TO
in zaal Artois (vaartstraat)
om 20 u.

& Meeting van de RAL over de ge-
meenteraadsverkiezingen om 20u.
in de valk.

VRIJDAG 8 OKTOBER

& Bezinningsmoment rond de
gemeenteraadsverkiezingen
om 20u. in Jan Stasstraat.2
org.:Kristenen voor het Soc.

~ANDAG 11 OKTOBER

L~~H~~!'r~~Q~
- werkgroep Oe Kegelaar om 20u.

in de munt (volksdans).
& Gezondheidsvoorlichting en

opvoeding: bijeenkomst op het
medisch centrum voor studen-
ten.Ladeuzeplein.16 1 verdiep.
om 20.30u.

eten. wandelingen. uitstappen en
week-ends.
Om dit alles mogelijk te maken
vragen we van de leden een jaar-
lijkslidgeld van 100.- en een
wekelijkse bijdrage van 10.-.
Als werkgroep van Kultuurraad
kunnen we ook op de steun van
hen rekenen (niet louter finan-
cieell.We hopen dit jaar onze
groep zo op te bouwen dat ie-
dereen er zich goed voelt.

INSOAG 12 OKTOBER

~_~~g~~!'r~~~l
- Filmforu~-Heverlee:Vlvre pour

vivre om 19.45 - 22 - 24u.
in Ter Bank.celestijnenlaan.
70 te Heverlee.

- Werkgroep Fotografie:bijeen-
komst in de H.geeststraat om
20.30u.

- Werkgroep Primitief dansen
groep I van 20 - 21.30u.
groep 11 van 21.30 -22u.

& Algemene vergadering van Kri-
stenen voor het socialisme
om 20u.in Jan Stasstraat.2.

& Biologie: T.O. o~ 20u. in
de Georges.

& U.P.:Sexualiteitsbeleving
Yperman om 20u. auditor.
Vesalius.

~lOENSOM 13 OKTOBEP

~_~~!~~~rr~~Ql
-Werkgroep ballet en Lichame-
lijke ekspressie om 21u. voor
gevorderde.
-werkgroep Lazerop om 20.30u.
in de Bogaardenstraat.3
& Universitair gele kruis be-

gin kursus in O.L.Vrouwstraat
17 van 19.30u tot 20.30u.Oe
lessen zijn kosteloos.

& U.P.:Begijnhofviering onthaal
eerste jaars om 18.15 u. in
het begijnhof.

& Apolloon.:Kultureel sportfeest
met medewerking van 5 buiten-
landse universiteiten met TO
om 20u. Thierbrëu.

DONOERDAG 14 OKTOBER

~_~~H~~rr~~~
-werkgroep Leuvens universitair
koor om 20u. in Maria-theresia.

-werkgroep ballet en lichamelij-
ke ekpressie om 20 u.voor begin'
nelingen.
& Konsert:Jesse Rodess Band en

Steve Turekkin band om 20.30u.
in de Grote AUla

& Film in het handelskot 10k.
212 inkom:spotprijs.



hoger onderwijs.
W~ ijveren er dan ook voor dat de
onkrete diensten, voorzieningen.

maatregelen, in de sosiale sektor
erop gericht zijn die verschillen
bloot te leggen en tegen te gaan.

Bij al deze aktiviteiten steunt
de sosiale raad op de algemene
vergadering van sosiaal afgevaar-
digden, mensen die in elke fakul-
teit worden gekozen of aangesteld
en samenkomen om de werking van
sosiale raad te richten. te be
spreken en de taken te verdelen.

Naast die algemene vergadering
zorgen een aantal mensen die in
het gemeenschapshuis van de so-
siale raad wonen voor de konti-
nuiteit en de dagelijkse werking
( samen met de vrijgestelde).
Dit zogenaamd buro. veelal de ak-
tiefste sosiaal afgevaardigden
( daar streven we tenminste naar)
bereidt de algemene vergadering
voor en zorgt dat iedereen op de
hoogte blijft.

Bogaardenstraat,3
3000 Leuven.
016/23.85.75.

---------------------. .(even voorstellen.·.. J
SOCIALE

Als een der vier raden van de
Algemene Studentenraad is het de
taak van sosiale raad de sosiale
belangen van de studenten te ver·
dedigen. Dit betekent twee din-
gen:

1. Mensen van sosiale raad zete-
len in de medebeheersorganen van
de sosiale sektor teneinde daar
tegenover de overheid de stud en-
tenstandpunten inzake voeding
( Alma ), mediese verzorging,
huisvesting, studiefinanciering,
enz ... te verdedigen.

Wanneer we onze werking rond de
sosiale sektor willen omschrijven
houden we steeds het karakter van
de sosiale sektor voor ogen.
Deze immers bestaat. werkt, en
wordt gefinancierd vanuit het
oogpunt van de demokratisering
van het onderwijs.

Voor ons betekent dit konkreet
dat er in onze maatschappij ook
op het vlak van de deelname aan
het hoger onderwijs een grote
ongelijkheid bestaat tussen de

SPORTRAAD
Oe student staat alom bekend als
een eeuwige stoelenzitter. Een
reden temeer dus om er af en toe
eens flink in te vliegen. En
daarvoor kan je terecht in het
Universitair Sportcentruml Ter-
vuursevest 101, Heverlee.

Naast drie voetbalvelden. een
rugbyveld. een oude sporthal
(voor gymnastiek en badminton)
is er een nieuw komplex dat ter
beschikking staat van iedereen ge·

RAAD
verschillende lagen van de bevol-
king. tr is dus een klasseonge-
lijkheid die veroorzaakt dat de
ene ( lagere) bevolkingslaag min-
der. veel minder mogelijkheden
heeft tot hoger onderwijs dan de
andere en dan ook veel minder ver-
tegenwoordigd is aan de uniefs.

De sosiale sektor - zo heet het -
werd in die zin opgericht en onze
werking daarrond is er dan ook
precies op gericht om met konkre-
te - financiële en andere - maat-
regelen de financiële en sociale
remmen die een drempel vormen
voor de lagere klassen naar het
hoger onderwijs - die klasseonge-
lijkheid dus - tegen te gaan.

De sociale sektor is voor ons dan
ook een kollektief verschijnsel
dit wil zeggen; gericht op een
ganse klasse van ~ensen en niet
op individuele noden.

2. Oe sosiale raad stelt zich tot
taak zich over de sosiale situa-
tie van de studenten maksimaal te

::informeren.

durende de namiddap,. Ge moet al-
leen maar een sportkaart bezitten
die slechts 100 fr. kost (+ pas-
foto)l en zeg nu zelf: wat kost
een avondje uit? Inschrijvings-
mogelijkheid alle dagen van 9 tot
12 en van 13 tot 18 uur op het
Sportsekretariaat (in het nieuwe
gebouw). Waarop wacht je?

De sportdoende student staat niet
alleen: in de brosjure 'Sport
.76-77' vind je een uurrooster van
alle geleide sport takken voor

anneer wij op 20 schandalige toe-
standen of praktijken botsen,
trachten wij de studenten hierte-
gen te sensibiliseren.

~- +- ~~ .
dan toch .tuderen

~~

Tevens houden we ons voor dat de
demokratisering - of althans een
werkelijke demokratisering - een
demokraties recht is en dat de
sosiale studentenbelangen verde-
digen niet alleen een kwestie is
van gepalaber maar ook van aktie
en strijd.

Oe hoofdlijn die we dan als soci-
ale raad verdedigen is dus :
Het analiseren van de sociale
sektor in het kader van de glo-
bale demokratisering van het on-
derwijs, dus in het licht van het
verschil tussen verschillende be-

~~\volkingslagen tot deelname aan

Je kan ook gebruik maken van de
uitleendienst voor het gratis ont-
lenen van materiaal (vooral trui-
en).

Zeg zelf: wat 'n servicel Het
wachten is op jou, die sport komt
doen. Want wij zijn nog van die
echte amateurs. die de olympische
geest geenszins verdoezelen en
waarbij inderdaad alleen meedoen
telt. Kom maar af. je zal het je
niet beklagen I

Tervuursevest 101
3030 Heverlee
016/23.38.51. (Toestel:1341

initiatie en gevorderden. Een
unieke gelegenheid om een nieuwe
sport aan te leren of om je verder
te bekwamen.

En ook is er ons aller Sportraad
van de Vlaamse Studenten. Hierin
zetelen alle sportverantwoordelij-
ken van je eigen fakulteitskring

~ of peda. En via deze weg krijg
:::je de kans tot massale en studen-
~ tikoze sportbeoefening. Op ons
:::progral'llMstaat irrrnersmassasport
~~~en kompeti tiesport •

STENCILWERK
SOCIALE RAAD houdt er nog al-
tijd een stencildienst op na.
Hierop kun je elke werkdag een
beroep doen tussen 9 en 12.30u

nume,.us c
Op 31 juli maakte de regering haar
bezuinigingsplannen op het onder-
wijsvlak bekend. Zij noemt dit
echter geen bezuinigingsplannen
maar wel " de begroting 1977 in
evenwicht brengen '',
De voornaamste van al de geplande
bezuinigingen is het doorvoeren
van een numerus clausus in het
" paIUlntecüU " en " pedctgog-tU "
niet universitair onderwijs.

In de normaalscholen zou er voor
de kleuterleidsters nog slechts
60% van het aantal leerlingen,
ingeschreven in het vorig jaar,
toegelaten worden. Verdere beper-
kingen zijn : onderwijzers 75%,
regenten talen 60%, regenten li-
chamelijke opvoeding 70%, en re-
genten wiskunde 86\.

Ook de ergotherapeuten en kinesi-
therapeuten worden teruggebracht
op 60% niettegenstaande de enorme
inspanningen die er nog moeten
gedaan worden op het vlak van o.a.
gehandikapten- en bejaardenzorg.

Ondanks het protest uit de ver-
schillende onderwijsnetten en van
de onderwijsvakbonden besloot de
regering op 2 september om de nu-
merus clausus te behouden maar en-
kel " de toepaeeinq el'Van te ver-
eoepelen lt.

Zo zouden de selektieproeven niet
meer op uniforme wijze op 4 en 19
september moeten georganiseerd
worden, maar" mochten" de scho-
len zélf v66r 16 september hun ei-

n~-
ge voorwaarde wordt gevraagd de
af te draaien stencils 24 uur
voor je de papieren wil hebben,
binnen te brengen. Voor g~ te
oplagen, liefst nog vroey.er.
Tarieven:
-minder dan 50 ex.per stencil:
20 fr
-meer dan 50 ex.per stencil:

ausus
gen examen doorvoeren.
V66r 31 december zullen de minis-
ters dan een nieuwe struktuur voor
het p~dagogies onderwijs uitwerken.

Wat is de eigenlijke betekenis van
deze maatregel? De ware betekenis .'.
ervan is, dat de ekonomiese krisis :::
de burgerij dwingt om haar uitga- :::
ven te beperken, uitgaven, voor ~
haar staat, haar sociale zekerheid, 8
enz.enz ...
De aktie Decroo-Humblet vorig aka-
demiejaar heeft ons aangetoond dat
een dergelijke maatregel niet al-
leen staat. In 1975 bevatte de
beruchte programmawet een hele
reeks maatregelen om te " bezuini-
gen " in de uitgaven voor sociale
voorzieningen : belastingen op ver·
vangingsinkomens ( dop enz.), af-
braak van de ziekteverzekering,
bezuinigingen met als gevolg ver-
lies van arbeidsplaatsen aan de
universiteiten, beperking van de
subsidies voor gemeenten en pro-
vincies met als gevolg verhoogde
gemeentebelastingen, ...

Oe programmawet heeft de krisis
echter niet opgelost en op dit
moment liggen de plannen reeds
klaar voor een nieuwe programma-
wet, en zoekt de regering nieuwe
terreinen om de krisis te doen
betalen door de werkende bevol-
king.

Het is in dit kader dat de onder-
wijsminister dA door de krisis

r
fr per blad rect -;erqo.

-stencils: 6 fr per stuf.

VERGADERZALEN TER BESCHIKKING
het A .• R.-gebouw beschikt over
3 ruime vergaderzalen die gra-
ti8 tel' be8chikking van 8tuden-
ten staan.

veroorzaakte werkloosheid onder
de afgestudeerden aangrijpt om
te beweren dat er teveel afgestu-
deerden zijn en dat numerus clau-
sus onvermijdelijk is. Oe maatre-
gel van de regering tegen de af-
gestudeerde werklozen ( de wacht-
tijd van 75 dagen ging pas in van-
af 1 augustus in plaats vanaf
1 juli wat een effektieve verlen-
ging tot 100 dagen is ) toont ons
dat het de regering niet te doen
is om een " efficiënte onderwijs-
planning " maar dat ze enkel zo
groot mogelijke besparingen wil
doorvoeren in de sociale sektor.

We moeten dan ook goed voor ogen
houden dat deze maatregelen in
het NUHO slechts de voorbode
zijn van een algemene invoering
van de numerus clausus. Oe K.U.
Leuven heeft dat trouwens al la-
ten blijken door een studenten-
stop in te voeren in de licen-
ties tandheelkunde.
Ook wordt er reeds aan gedacht
om vanaf '77-78 ingangsproeven
te organiseren voor het Insti-
tuut voor Lichamelijke Oplei-
ding; wie niet slaagt kan zich
niet laten inschrijven.

Oe halfslachtige reakties op de
maatregelen Decroo-Humblet von
zowel de verschillende politie-
ke partijen als onderwijsnetten
en onderwijsvakbonden ("we zijn
niet gekant tegen rationalisa-
ties en besparingen in de on-
derwijssektor, maar die moeten
gebeuren na breed overleg; wij
dulden 2een imorovi~ie en

nte-gebl·uik
van de zalen is het aangeraden
tijdig een zaal te r68e1'l)er·
Dit kun je via het sekretart
aat, Bogaardenstraat 3, tel.
23.85.
El' ~ordt 'P gestaan dat de zaal
na gebruik opnieuw in orde wordt
gebracht dool' de qebruikere .

schijnoplossingen",Het Volk 3
september), leren ons dat wer-
kenden, werklozen en studeren-
den op elgen Krochten moeten
steunen om deze aanvallen tegen
te gaan, om zo resuluut het de-
mokratisch recht op gratis (of
tenminste zo goedkoop mogelijk)
onderwijs in dienst van het
volk te verdedigen.
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vo or jou, e~ t ekan ne r jou enkele startblokken aan voor
je kennismaking mot je nieuwe het geval je de facultaire tr

leefmilieu meegevallen of had je miste of als je wat anders of
het toch heel anders voorgesteld? wat meer wenste.
Misschien voel je je wat eenza
en verloren in die voor jou nog
anonieme en massale studenten-
wereld: je bent nog steeds op
zoek naa~ vrienden-lotgenoten om
samen die lastige aanpassingspe-
riode te doorlopen.
Misschien loopt het allemaal wel
gesmeerd - tracht dan wat tijd
vrij te maken om je collega's te
helpen opvangen.

VOO~ jullie allemaal, dit tekot-
je over ontl~alinitiatieven en
kannen om je vlugge~ thuis te
voelen aan onze Alma Mate~.

la de viering in de begijnhofker
(Schapenstraatl blijven we samen
eten, volksdansen, praten en zin-
gen ... dit alles geheel vrij-
blijvend.
Uit deze contacten groeien onze
eerstejaarsgroepen, welke via
nogal uiteenlopende activitei-
ten een stukje van je thuis in
leuven trachten te worden.
h'oensdag 6 oktober :
18 h 15 : begijnhofviet'ing
19 11 15 : etentje, volkcdana,

zang en kennismaking.
Woensdag 13 oktober:
18 h 15 : begijnhofvie:r'ing
19 h 15 : etentje, volklldanu,

zang en 3tal't van de
eer8tejaa~8g~oepan.

We hopen er ook jou te mogen
tmoeten!

vervolg van p.1hulsart •• ngeneeskunde
den bij de minister van VolkS-
gezondheid, opdat deze oplei-
ding en het getuigschrift inder-
daad toegang zal verlenen tot
een uniforme nomenclatuur voor
huisartsgeneeskunde.
de studenten geneeokunde vragen
de ~ege~ng de verhoging van 20
S voo~ bijgeschoolde hui8artaen
op 1 oktobe~ op te schorten.
Oe regering heeft haar voorlopi-
ge goedkeuring gehecht aan een
honorariumverhoging van 20 \
voor de enkele honderden bijge-
schoolde huisartsen en dit vanaf
1 oktober. Wij zijn er ons van
bewust dat het veel moed zal vra-
gen om op deze beslissing terug
te komen. Toch zijn wij van me-
ning dat de uitvoering van dit
besluit een zware hypotheek zal
leggen op een definitieve en ge-
zonde regeling van het huisart-
senkonflikt •
Oe diskussie over de herwaarde-
ring van de huisartsengeneeskun-
de moet opnieuw kunnen aangepakt
worden, zonder gebonden te zijn
aan vage teksten van akkoorden en
misverstanden over bij- en nascho-
ling.
De vroag naa~ de plaats van de
huicarto in de gezondheid8zorg
moet opnieuu qeetol-d oorden, in
volle becef van de financi~lc en
organisatorische draagwijdte.
Oe inzet is belangrijk genoeg om
het gezond verstand 3 maand de
tijd te laten, en het nieuw medi-
ko-mutualistisch akkoord van 77
af te wachten, alvorens onomkeer-
bare beslissingen te nemen.

I.N .U./<.

studenten geneeskunde kwamen
assaaal naar Brussel betogen,

om hun eisen kracht bij te zet-
ten. Oe dekanen van de Belgische
universiteiten verzekerden in
een gemeenschappelijke verkla-
ring van 6 april '76 dat een de-
gelijke huisartsBP1.iding binnen
de 7 jaar mogelijk was, en na-
men de verantwoordelijkheid op
zich dit in de nabije toekomst
te realioeren.
Toch tonen de gebeurtenissen in
de Hoge Raad aan dat het gevaar
van ecn verlenging van de studie-
duur voor huisarts tot negen jaar
reoel blijft. Oe definitieve po-
litieke besliasing is nog niet ge-
vallen en het akademiejaar begint,
zonder dat uitsluitsel is gegeven.
n die omstandigheden hebben de

representatieve studentenorgani-
aties dan ook beslist hun leden

op te roepen g••n innch~jvingn-
geld te betalen voor het akade-
miejaal' 76-77.
Deze weigering wordt gekoppeld

n een ultimatum aan de akade-
miacha ovcl'hcid, dat verstrijkt
op 10 oktober.
Wij verlangen dat de fakultei-
ten geneeskunde garontieo bieden
dat een degelijke huisartooplei-
ding binnen 7 jaar ook werkeUjk

rdt ui.tgebouwd nIs voÜ>aardige
DtudieM.chting. Tevens moet de
kandidaat-huisarts zich vanaf 10
oktober voor deze richting kun-
nen inschrijven en een getuig-
nchrift van huisal'taopleiding
kunnen verwerven.
Wij hopen dat de universi.teiten
als hun invloed zullen

Laten we vertrekken bij je ei-
gen faculteit oj' etudiei-ichirinq,
Op het ogenblik dat je voor het
eerst met die 20,30 of ... 200
andere eerstejaars te samen kw
waren enkele ouderejaars reeds
meerdere dagen druk bezig voor
jou een onthaal programma op te
stellen.
Je kreeg misschien een persoon-
lijke uitnodiging om aanwezig te
zijn bij de geplande activitei-
ten: of je las of kunt er nog
over lezen in je faculteitsblad:
of zelfs nog in de Veto vind je
er wel wat over.
Heel wat faculteiten maken er
een punt van eer van hun eerste-
jaars onmiddelijk te integreren
door hen via infoverstrekkende
en ontspannende activiteiten on-
der mekaar contact te laten ne-
men .
Je hebt nu nog t-ijd zat -

profiteer Cl' dun van, ga naar
de bijeenkomsten en doe mee!
Je maakt er vrienden, leert
mensen van je faculteitskring
kennen I je wordt rondgeleid
naar de voor jou belangrijkste
plaatsen, men vertelt je over j
studieprogranrna ~:tn mOrl _geeft je
allerlei ptractische inlichtingen.

ortom, achteraf merk je wel
dat je ongelijk had er toen niet
naar toe te willen gaan.
Binnen de Univel'sitail'e Rarochie
(U.P.) te Leuven, biedt ook de
groep van eoretc iaarebeqoleidor.

Tenslotte willen we even stil-
staan bij je 1J0onmilieu.
Het onthaal staat er nog 1n zijn
kinderschoenen en toch is die
kennismaking die er daar gebeurt
van het grootste belang.
Veel zal afhangen van de mede-
werking van de directie of van
de kotverhuurders, van je mede-
huurders en tenslotte ook van
jezelf .
Mocht er in je peda of op je kot
wat georganiseerd worden, ga dan
in op de jou geboden kans ..• of
je kan misschien zelf wat op touw
zetten. Oe relaties die je in je
woongebied vonmt. zullen voor een
stukje je manier van leven en van
studeren in leuven bepalen -
tracht er dus wat van te maken
voor de anderen en voor jezelf!
Sluit je niet op vanaf de eer-

ste dag. Maak tijd v~ij om .
kot- of pedagenoten te lel~n
kennen. Vooral mencen die bij
jou in het jaar zitten, __moet

en; - -
ten, je te

popt te doen en
amen te stude-:

ren.
Wacht niet tot anderen naar .iou
toe komen, ga naar hen!

frans en jo

bomenJ tij. 5. voorzitter van
akademische raad; binnenkort. 6.
raad van de A.S.R.: daar. 7. lan
harig werkschuw tuig uit de ja-
ren zestig; lap grond met bloe-
men- of groentenkultuur. 8. Ere-
naald. 9. aanplakbrief (progres-
sief); ijzerhoudende grond. 10.
algemene studentenraad; in het
jaar. 11. godin van kunst of we-
tenschap: loofde. 12. oppervlakte-
maat; periOdieke studentenkwel-
ling.

Oplo8sing: Veto 2

tologische godheid (heeft betrek-
ing op een populair studentikoos

tijdverdrijf): stopwoord in kur-
sus; oppervlaktemaat. 10. Byzan-
tijnse kunstvormen. 11. dubbele
klinker: lof toekennen; zekere.
12. Leuvense kringbar; gaat niet
naar de les.

HORIZONTAAL
1. buro van de akademische raad:
ratelpopulien universitaire eet-
fabriek. 2. en andere; hoogleraar:
bijbelse stad. 3. populair onder-
wijsminister; onderdeel van een
projekt. 4. vroegere naam voor
"Stelia Artois". 5. Alliantie der
fascistische mogendheden (1936-
45); beginmaand van het akademisch :::
jaar. 6. studentenoptrekje; tele- 8
graaf restante; boom; gewezen. 7. :::
in de voormiddag; slang; katholie- :::
ke landelijke jeugd (anagram). 8. :::
versiering; draaibrug (Fr.). 9. my-}

VERTIKAAL
1. einddiploma van één onzer
fakulteiten; hogeschool. 2. po-
pulair rektorI ego. 3. zoogdier;
volks voor kwap student. 4. aka-
demisch koöperatief; verz6meling

weg vindt' .
meningen

In kombinatie met deze eerste
VETO, wordt je al een VETO-AK-
TIVITIPS gepresenteerd.

VETO

veto jg. 3
VETO gaat er dit jaar wat an-
ders uitzien dan vorig akade-
miejaar. Niet voor niks staat
er in de hoofding "tijd8ch~ft
in dubbele formule", want da
wordt het ook ...

Uitgezonderd de vakantie- en
examenperiodes, zal e~ óánmaal
in de 2 isoken een Veto in krant-
V01'm (8blz.) vel'schijnen; en
~~nmaa·l in veertien dagen komt
een "Aktivitips" (4blz.) uit.

VETO-AKT IV IT I PS
Oe VETO-enquàte (jg.2, nr.201
wees uit dat er veel belang
wordt gehecht aan ean kaLender,
waarop een overzicht te vinden
is van alle aktiviteiten in en
om Leuven. Daarom de invoering
van een speciale.aktiviteiten-
agenda in affichevorm , die je
dus als zodanig op je kot kan
hiJngen.

VETO in krantvorm wil di.t jaar
ook weer bijdragen over aller-
hande toestanden brengen. Met:
regelmatige bijdragen vanuit de
vijf studentenroden over hun
werking en initiatieven;
blijvende aandacht: voo.r ak.tue-
ele problemen, zoals in dit num-
mer de Huisartsenproblematiek,
de Numerus Clausus.
Wat VETO dit jaar extra wil be-
vorderen, is 1zet nieu~s uit de
_akulteit8k~ingen. Daar gebeu-
ren dikwijls zaken. die niet al-
leen van belang zijn voor de be-
trokken kring, maar ook hun nut
of invloed hebben op alle andere
studenten. Om de informatie hier-
over op zo groot mogelijke schaal
te verspreiden, wordt in VETO
speciaal plaats ingeruimd voor
dit nieuws UA~ de fakulteiten -


