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WE MOETEN VERDER DAN
OPLAPWERK

JvdB: Hoewel de meeste studenten
vrij apathisch staan te~enover

hun eigen situatie, en de "strug~le
for 1He" bij de meerderheid aan-
vaard wordt, zijn de problemen rond
studie- en eksamendruk zeker niet
afgenomen. Het is misschien niet zo
tastbaar en opvallend, maar de stu-
diedruk verhoo~t zonder twijfel.

De laatste vijftien jaar worden veel
jonge docenten aangeworven. Op zich
is dat een gezonde situatie, maar
gezien er voor deze mensen geen au-
tomatische promotiekansen zijn weg-
gelegd, moeten zij zich als het ware
onder druk wetenschappelijk waarma-
ken. Vandaar dat het uitbrenoen van
eioen onderzoeksresultaten nöodzake·
liJk is voor eni~e karrière, en dat
het onderwijs zelf slechts op de
tweede plaa~omt. Bovendien heb-
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EXAMENS: VIA EENVERNUFTIG BUIZEN
SYSTEEM NAAR DE AFVALKOLLEKTOR

Bij eksamens heb je twee verschil-
lende soorten voorbereiding. Ener-
zijds is er de lange-termijnvoorbe-
reiding: daarover wordt je op ver-
schillende voorlichtingsver~aderin-
gen en monitoraatsoefenin~en veel
zinvols verteld waar je op minder
dan een week voor je volgende test
weinig mee kan aanvangen (hoe nut-
tig die aanwijzingen ook tijdens het
akademiejaar zijn, want ze helpen
je om vervelende situaties geduren-
de de eksanenperiode tot het absolu-
te MinimuM te beperken).
Anderzijds heb je ook de direkte
voorbereidina van een eksamen, dat
zou je kunnen zien als een reeks
truukjes om te "redden wat er noc
te redden valt", vooral wanneer de
student die ermee te maken krijgt
zich gedurende het jaar slechts ma-
tig enthousiast tegenover de studie
heeft opgesteld en ook niet zoveel
rekening heeft gehouden met nuttige
studieaanwijzingen.
Het "redden wat er nog te redden
valt" doet nogal denken aan een zin-
kend schip, een fataal verdikt. En
dat is waar voor veel mensen een ek-
samen op lijkt. Het hangt alleMaal
sterk samen Met het hakbijl- en se-
lektiemechanisme waar het eksamen
naartoe is oeëvolueerd in plaats van
~~_~.~~l~tie~a!!...,.d~~~~lo.2~~
derwlJsleersltuatle. .
Belachelijk genoeg is het een test
op parate kennis geworden die niks
of toch weinig met zo'n algemene e-
valuatie (en zelfs ~iet met een eva-
luatie van de verwerking van de
leerstof) te maken heeft.
Proffen die wel toepassingen of kon-
krete verwerkingen vragen doen daar-
bij dikswijls meer kwaad dan ooed
omdat de student er binnen het be-
staande sy5tce~ niet zeker van is
hoe hij moet reageren en of er met
"wat denkt u van ...?" nu eigenlijk
bedoeld wordt: "hoe hebben we ...
in mijn kursus behandeld?" of niet.

1

Een met deze soort evaluatie samen-
hangend verschijnsel is het fenomeen
"blokken". Het is het op korte tijd
proberen "paraat-maken" van bepaalde
kennisgedeelten die de student ge-
acht wordt opgedaan te hebben tij-
dens een bepaalde kursus.
Dat het hierbij meer gaat om inpom-
pen dan om opfrissen van die dingen,
dat staat in de Meeste oevallen wel
vast. Blokken is anderzijds ook niet
het door studeren "vat krijpen op de
aangeboden leerstof, voorzover de
kursustijd daar niet aan werd be-
besteed. Om twee redenen: blokken
is eksanengericht en op het eksamen
is het zeker niet altijd nodip in-
zicht (en vat op de dingen) te heb-
ben (je bent soms beter af met een
telefoon~oekgeheugen, maar zie Meer
daarover elders) en ten t~eede is
d~t inzicht neen oarantie voor een
goed eksamen wannèer er geen cr.ner
parate kennis bijhoort.
Dat zo'n situatie behoorlijk stress'
verwekkend is zal iedereen wel oelo·
ven. Dat ~;t soort stress geen voor·
bereiding is om moeilijke situaties
in het eventuele beroepsleven ligt
misschien niet voor de hand, maarik
raad iedereen aan eens na te oaan
waar het over het algemeen op'neer-
omt als je élders in een moeilijke
situatie geraakt: meestal op het
kunnen aanwenden van een techniek
of op het kunnen bedenken van een
oplossingsMethode, waarbij je van
inzichten oebruik maakt. Kreatief
denkwerk dus. De routine die je daar-
buiten nod;o hebt wordt eerder door
het dagelijks bezig-zijn met iets
tot stand oebracht dan door het uni·
versitaire-blokken.~,deren lijkt
me echt een te fraa_ord voor

het meeste wat aan de lokaliteit
hier gebeurt.

t~ar goed. Laten we blokken dan als
een overbodige en sChadelijke, maar
toch ietwat charmante traditie be-
schouwen. Na dat werk blijft er nog
een belangrijke formaliteit over:
het afleggen van het eksamen.
Je moet vooral rekening houden met
het feit dat je geëvalueerd wordt o~
wat je doet op het eksamen zelf en
niet op wat je ervan kent. Eigenlij
geeft een prof punten naargelang de
indruk die hij van je heeft, en de
vragen die hij stelt dienen maar om
die indruk te VaMen op een voor hem
(en jou?) aanvaardbare manier. Je .
zit op een eksamen jezelf dus wat te
verkopen, een indruk te geven van
hoe goed je het wel kan. Het is
daarom belangrijk bepaalde vuistre-
oels in acht te nemen die Mekaar
~isschien soms tegen lijken te spre·
ken, maar die bijna allemaal iets
met image-building op het ooenblik
zelf te maken hebben. De belangrijk-
ste komen laatst.

1. de .tof: k•• ...,?
Laat niet zien dat je over een be-
paald onderwerp totaal onbevoe~d

bent" (al kan dat wel gebeuren, je
hebt een dep.l v~n de kursus niet oe·
studeerd en ho~, daaruit komen de"
vragen ...). Vooral als je de eerste
vraag niet kan beantwoorden maak je
een rottige indruk; je begint in zo
'n geval best Met de tweede vraag
(tenzij je daar ook oeen kaas van
gegeten hebt natuurlijk). Doe je
best op die tweede vraag in kWEstie
ruim te behandelen en eventueel te
kruiden met pittige details uit het
ware leven (het moet er liefst wel
iets mee te maken hebben): je toont
daarmee hoe de kursus je eioenlij
wel interesseert - dat die interessE
pas twee dagen oud is doet er voor
de rest oeen bli~sem toe - en dat
kreëert ëen gunstin voor-effekt.
Let '~elop niet de betweter uit te
hangen, want die worden dikwijls ek·
stra op de rooster gelegd.
~t de prof op een genoec:!elijkema-
nier "dat volstaat", begin dan aan
de onbekende vraag. Als je er iéts
van weet is dat meestal door de oe-
ruststellende atmosfeer aan de op-
pervlakte gekonen. Is dat niet het
geva 1, dan moet je op de s1appe
koord.
Je begint met verbijsterd vast te
stellen dat je maar niet op het ant·
woord kan komen, of de naan van hoe·
heet-hij-ook-alweer ... Ofwel helpt
de prof je goedmoedig een eindje op
weg, ofwel beoint hij ook zijn ge-
heugen af te peilen naar de naam en
dan kan het best zijn dat hij hem
ook kwijtraakt. Dan zit je op rozen.
Er worden dan een paar toelichtink-
jes gegeven waarmee je wel wegkunt,
als je je verstand wat ~ebruikt. Of·
wel geef je op zo'n moment ruiter-
1ijk toe dat je dat stuk van de kur-
sus niet meer hebt nagekeken, of
iets in die zin.
Het kan natuurlijk zijn dat de prof

t al die nonsens niet ge~~end is.

\'e.'lvur!) : p, Z



I'C 'tl'l' tIJ I'all p. I :
"l\'è I1k·C.tCII I'c.'ldc.'l. dal! opeaµ~c 'll~"

ben I!l('eilijl:eI:ursussen en eksanens
no~ een statusverhooende invloed.
De meeste docenten besteden dan ook
~einio aandacht aan hun onderwijsop-
dracht, geven weini~ of geen kursus-
teksten uit, zoeken niet naar aange-
paste 1eervornen , enz .... dit alles
op de ~ap van de studenten die meer
en Moeilijker stof te slikken krij-
~en en minder begeleiding.
Over 't algeMeen dreigen de program-
ma's uit te breiden. Bij wijzigi~en
gaat er zelden wat af, maar komt er
meestal wat bij. Niet dat zich dat
onmiddellijk laat aflezen uit de
kollegeroosters, maar eerder onder
de vorm van persoonlijke lektuur,
papers, enz ...

Cpt'02ng8-
deze toe-

JvdB: De Meest gemakkelijke houding
daarteoenover is natuurlijk

de situatie äanvaarden. tiaar er oe-
raken meer en Meer symptoMen bekend
waar je volgens mij niet kan naast-
ijken en die de hele diskussie over

studiebe1asino veel drinoender maken.
~~arom b{jvoo~bee1d gaan de slaag-
percentages zo afschrikwekkend ach-
terui t? (zie Akadentiech« Ti;idi.",gen,
~ig. 1;~, nl'. 16 - nvdl') I'aarol'lkomen
problemen als eksamenangst, gebruik
van ongekontro1eerde medikatie nu
meer naar voor? Er zijn verschillen-
de rapporten over de toename van
druggebruik, zelfmoorden tijdens de
eksamenperiodes; meer en meer mensen
worden door eksamens psychisch "ge-
broken" .
Deze verSChijnselen van mensen die
naar ekstremen grijpen om scheve si-
tuaties recht te houden hebben na-
tuurlijk te maken met onze hele on-
derwijsstrukturen. Onze universi-
teit ;s een instruktie-instituut en
geen vormingsinstituut.

VETO: De

JvdB: In dit systeem blijft het in-
derdaad oplapwerk en gebeurt

er niks aan de fundamenten.
Eksamens zijn noodzakelijk als eva-
lue t temonent , Ilaar de vraag is: hoe?
~et dat een eindevaluatie zijn of
een meer pernanente vorm?
Iemands inzet, de manier van meewer-
ken aan, de man~er waarop het pro-
ces van groei in inzicht meespeelt,
het eigen lnstruktieproces van de
docent komen nooit in aanmerkino
voor evaluatie. Al te dikwijls is
enkel het einderesultaat van een oe-
fening of labo het enige kriterium.
En moet zo'n eindevaluatie dan al-
tijd gebeuren in een stereotiepe
vorm? \'aarom geen keuze maken in
funktie van de voor- en nadelen voor
de student in kwestie? Studenten die
genaHe1 ijk blijfe1en zijn bijvoor-
beeld niet veel geholpen Met een
Mu1tip1e-choice-eksamen.
r-e1uk~ig zijn er hier en daar wel
proffen die proberen in deze rich-
ting, naar 't zijn enkelingen. flant
't is Moeilijk; 't vraagt veel tijd
en inspanninq, en bovendien heerst
er over 't a10eMeen een 1a~e waarde-
ring van de onde""ijstaak.
Door de . laat me het noemen - "per-
soonlijke charme" van een prof kan
een e~saMen al een meer menselijke
intjru~ ~rijgen. En dat zou voor vf;'el
studenten al een serieuze stap voor-
uit zijn.
En~e1en proberen iets: zij zoeken
naar vormen die de subjektiviteit
afbre~en, of naar middelen waarbij
de VOrM van een e~.sal'leneen minder
grote rol speelt. Anderen proberen
nieuwe vormen van doceren uit, waar-
door het moge 1ijk ~/ordteen perma-
nente eva1utatie in te bouwen; zij
gaan dan over van hoor- naar werk-
olleges waarbij andere evaluatie-
punten in re~ening kunnen oebrasPt
~Iorden. Ilaar binnen dit systeem en
binnen dit budget is er niet veel

V(!''lvo(.g val! p.I : "examelt~"

Dat zie je duidelijk aan Z1Jn ge-
zicht wanneer je de eerste keer aar-
zelt. In dat geval gebruik je een
andere strategie: je zet je even
iets gemakkelijker en begint met
"men moet een onderschei d ma ken ..."
waarna je ter plekke een te maken
onderscheid verzint.
Ofwel ben je in een geïnspireerde
bui en zet zo'n 1eeuwekui1situatie
je er inderdaad toe aan om dat we-
tenschapsdeel alternatief te gaan
bel ichten, ofve l niet. In dat oeval
kan je begruik maken van het zöge-
naamde "afleidingsmaneuver" en on-
derscheid make,l tussen het te behan-
delen probleem en êén dat er erg
op lijkt (je kunt het er ook op lA-
ten lijken). Je behandelt dan het
tweede probleem.

2. de prol:
hou er rekening mee
Je wordt niet op je waarde gekwo-
teerd, maar cp je indruk bij een
prof.
Hou dus zijn rekaties in de gaten,
zelfs als je alles goed beheerst en
je normaliter geen prOblemen mag
hebben. Dacht je dat een algemene
situering bij het begin van de vraaç
op z'n plaats was en zie je een
pruilend proffenmondje, motiveer dan
even kort waarom je het zo aanpakt
en ga in een meer specifieke zin
verder (of andersom natuur1~jk).

mogelijk.

JvdB: Alle gegevens worden niet op-
timaal gebruikt, maar toch is

er al wat uit gegroeid.
Aan het eksamenreglement zijn wijzi-
gingen aangebracht vanuit de erva-

ringen van Teledienst. nok het DUO
(Dienst Universitair nnderwijs)werkt
rond deze probleMatiek. Het Stu-
diebureau heeft verschillende dos-
siers uitgebracht als hulp aan do-
centen. Het tledisch Centrum houdt
zich bezig met prOblemen als "stu-
diebelastino", "gezond leven" ...
De ervaringen \~orden wel doorgege-
ven maar botsen op veel remmen als:
Pde wetgeving zegt dat ..." en de
ongehoorde verdediging van de "aka-
deMische vrijheid" van proffen.
bij de hele vrijstellingskwestie
hebben we bijvoorbeeld zeer veel
weerstand ondervonden met het arou-
ment van "de ~'etgeving stel t dat: ..'~
Bovendien omzeilen de proffen het
probleem door hun kwota ties af te
stemmen op de vrijstel1ingsreQe1ing,
zodat we nog even ver staan met het
probleem. Zelfs indien je het eksa-
menreglement nog maar gewoon strikt
wil toepassen, konstateer je vlug
dat er alleen maar sankties voor de
studenten voorzien worden en geen
enkele voor proffen. \latdoe je dan
met een artikel als "de prof moet
zich beschikbaar houden tijden de
eksamens" ...? Een prof blijft in een
uitzonderlijk ~eprivi1i~eerde situ-
atie zitten: van nergens inspektie,
moet zich niks aantrek~en van over-
lappingen, moet nergens rekenschap
geven voor zijn afwezigheden ... Op
welke ander onder~ijsnivo vind je
nog zo'n privileges? Zelfs de rektor
klaagt zo'n Misbruiken openlijk aan,
maar er verandert niets. En nieMand
durft eraan raken. De studenten Mis-
schien? .

VETO: WaL mot)t;I'>l ::tudt:nvn volge./::
IA doen om '1(1'1 huIl ".I1·Dm:d:-::i.-

L'A'~Li~" '.nt. te V/)l'.7'lrll?r·l'n:'

JvdB: Vooraf stellen zich toch een
drietal problemen ~aar we re-

k~ring mee moeten houden: 2

Sommige proffen maken er een punt
van pokerface te spelen op het eksa-
men, maar als je er glad n~ast zit
is dat Meestal toch te merken aan de
pretlichtjes in de ogen ofwel de
droefgeestige hondeb1ik. In ~eval 2
zal hij je graag op het goede pad
zetten, maar hij zal het meer waar-
deren dat je er zelf naartoe maneu-
vreert.

__ 1.:.1- oLt 1".
MV";
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Bij dit punt blijkt dat het belang-
rijk is niet alleen de stof, maar
ook de prof te kennen: dat helpt je
om op de goede manier te reaoeren.
Hoe kom je iets van een prof te we-
ten? Niet alleen door aan andere
studenten te vragen hoe hij is op
een eksamen, maar ook door eens naar
zijn kollege te trekken, als is het
dan maar om een boek te lezen. Je
kan de prof tussendoor op een rusti-
ge manier observeren en dat wil wel
eens helpen. In bepaalde auditoria
zijn oaarvoor speciale banken voor-
zien: de eerste vooraan. Die staan
êven onder de treeplank met katheder
en z6 kan je ongemerkt kennis opdoen

Zich presentabel voordoen is een
tweede facet van deze vuistregel. De
10tse-overv10ed van stropdassen-in

juni heeft daar wel iets Mee te ma-
ken, maar een echt "eksamenuniform"
bestaat gelukkig niet, Als je erwat
fatsoenlijk uitziet op een eksamen
dan is dat ruim voldoende. Trek bv.
niks aan waarin je je niet meer op
je gemak voelt 01'1er keurig uit te
zien. Het is bepaald niet lollig om
eksamen af te nemen van zwetende en
krochtende harken die er konstant
zitten te snuiven of aan hun das te
frinniken. Zit je gemakkelijk dan
heb je er over het a1neMeen minder
last mee om ze1fvertröuwen te bewa-
ren op het eksamen. En dat is nodig.
3. lezelf: vertrouwen

11eteen paar truukjes achter de hand
is misschien makkelijker op zelfze-
ker naar het eksamen te trekken,
maa r er hangt zoveel van af, en voor
al als het de eerste keer is, word
je vlug zenuwachtig, zoals ook Anna
Bo1eyn zei toen ze naar het schavot-
je stapte.
Een eenvo~ige strategie te~en over-
tollige zenuwen bestaat natuurlijk
niet, wat Pieter Bas al wist.

1. door een gebrekkige kontinuîteit
is er in studentenrangen een slechte
komuntkat te zodat er veel informa-
tie verloren gaat. Vooraf zou men
all t- dokumenten van vroeger moeten
doornemen, want de prOblemen zijn
gencegzaam bekend;
2. op akademisch nivo worden studen-
ten weinig au sérieux genomen. tlis-
schien zou het nuttig zijn de dien-
sten mee onder de arm te pakken als
partrer. Sommioe mensen die op die
diensten werken zouden dan trouwens
wat tegengehouden worden om al te
sterk bij de akademische overheid
aan tt leunen en dat zou een goede
zaak zijn;
3. stu1enten hebben naar mijn ~evoe1
de nei~ing om hun grote akties op
versch"11ende terreinen te versnip-
peren. Het terrein moet ~ekozen wor-
den in funktie van de mensen die al
1e ~erl doen, en de onderwerpen moe-
ten nut ti9 en onmi dde 11ijk rende-
rend zijn voor de grote groep van de
student~n.

A.D.

Over het algemeen doe je je voor-
deel met zo lang mogelijk kalm door-
werken en dan net voor het eksaMen
alle spanningen eens af te reageren.
Ben je helemaal dood van de zenuwen
en krijg je je fietsslot niet eens
opengepeuterd van de bibber, pro-
beer dan niet je kursus n09 een
laatste keer te overlopen, daar heb
je toch niks meer aan. Denk aan an-
dere dingen, ~a wat schijnboksen,
loop de 400 m, neem een douche in
kaarshouding of ga wat wippen op je
bed. Daarna ben je je ervan bewust
dat je de prof rauw lust.
Oranjebloesemthee is een er9 goed
kalmeermiddel. Lig je in je bed de
stof te overdenken of kan je niet ir.
slaap raken, trakteer jezelf dan op
een niet rankuneuze borrel. Zéêr ge-
lu~zalio werkt ook warme rode wijn
met honing (niet laten koken); is
bovendien draaglijk voor je lever.
Zoals je door de hele wereld al
voorgehouden is: slaap is erg be1an~
rijk. "Best op het eksamen verschij-
nen met een frisse kop" werd mij al-
tijd door L.Z. uit S. voorgehouden,
die er niet in slaagde te slagen om-
dat "je niks hebt aan een fris hoofd
als er niks inzit" zoals a.c. uit L.
daar steeds op repliceerde. Dat is
niet helemaal waar. P1s je werke1 ij~
niet klaarkomt (met je kursus) dan
doe je er beter aan de laatste hon-
derd bladzijden zo rustip mooe1ijk
te overlopen op dat ene uur dat je
nog hebt; eventueel op éên uur over-
lopen dan ze allemaal van buiten te
proberen blokken en het na twintig
bladzijden be~even. Als je overal
wel ergens de klok van hebt horen
luiden en je gebruikt je verstand
op het eksamen zelf, dan kan je red-
den wat er te redden is. Ben je vol-
ledig "dom" geblokt, dan snap je
~ikwij1s niet wat de bedoeling van
de vraag is. Een enkele voorzichtige
uitzondering moet je maken voor en-
cyklopedie-achtige kursussen: als
je daar werkelijk geen bal van kent,
probeer dan een selektie te memori-
seren, maar beperk jezelf (leer niet
à11e 435 werken van een auteur).
Is dat gebeurd, geniet dan even van
de.Leuvense zonsopgang .(die-is énig
tijdens de eksamens), hoor die vo-
gels kwetteren in de vroeger morgen,
nuttig een kopje thee met toast en
een zachtoekookt fazanteëi en reali-
seer je dät eksamens ook Maar rela-
tief zijn.
Zie je dat je nog te vroeg bent 01'1
naar je eksamen te vertrekken, ver-
beter dan noo even je rekord bij het
vogelpikken. Kom je dàn in het eksa-
menlokaal binnen, dan ziet iedereen
je blik vol doodsverachtino en ook
de prof \o;~etdat je hem raüw vreet.
En zo h66rt het!
PS. Studenten die geen douche of vo-
gelpik op hun kot hebben kunnen na-
tuurlijk vermelde aktiviteiten door
een ander vervangen. EksaMentijd
moet kreatief doorgebracht worden!
NB. De vermelde technieken oeven ~i-
rekte aanwijzingen voor een monde-
ling eksaMen, maar voor een schrifte
lijk kunnen ze ook toegepast worden.

B.V.G.

1\1) ... 1l.D""'ML.. L<TTtll

Vl.t..nK-'1I l • lP,

Je kan je aandacht helemaal op je
lichaamskonditie koncentreren tij-
dens de trimsessie op 't Sportkot,
elke werkdec tussen 18 en 20u.
Bij goed weer op de atletiekpiste,
bij slecht weer in dp.Sporthal (zorg
dan voor pantoffels).
Info bij Erik Stevens, 01fi/23.38.51

redakt ie en Medewerkers
de a1-dan-niet prnfessione1e Tele-
dienst-ers en
Godfried BOI'lans,An Dewit. Herman
Francq, Ilarce1 feeus, Greet tIoons,
Bruno Van Gasse



EXAMENREGLEMENT
ONBEMIND IS ONBEKEND

Al·t. 21 bepaa 1t da t' aan elk eksamen·
cijfer slechts 1 stem beantwoordt
in de eksamenkommissie. Bovendien
zijn alleen zij stem~erechtigd be-
treffende een student, die hem on-
dervraagd of zijn werkzaamheden of
oefeningen beoordeeld hebben.
Is je siutatie hachelijk en heb je
een schitterend keuzevak in een an-
dere fakulteit, vraag dan aan de o~
budsman of de stem van de betrokken
prof niet belangrijk kan zijn. Zo
kan deze prof uitdrukkelijk worden
uitgenodigd.
Hetzelfde art. 21 zegt dat een prof
onoeacht het aantal vakken, maximum
over één stem beschikt.

waarvoor zij ten minste 12 punten
op 20 behaalden, vrijgesteld, op
voorwaarde dat zij over alle vakken
eksamen hebben afgelegd en in het
totaal ten minste de helft van de
punten behaald hebben of voor ten
minste de helft van de vakken ge-
slaagd zijn. .
De eksaminatoren verlenen geen vrij·
stelling wanneer die voorwaarden
niet vervuld zijn, en ook niet wan-
neer de eksamenkommissie, overeen-
ko~stig art. 25, tot het verlies
van vrijstellingen besloten heeft.

Apt. i~ laat toe vrijstellingen ovet
te dragen naar een volgend akademie·
jaar. Voorwaarden zijn een 14 beha-
len en dezelfde restrikties als
voor een niet-overdraagbare vrij-
stelling.
Bovendien moeten alle vakken in één
zittijd afgelegd worden, kan de o-
verdracht enkel maar he~ volnende
akademiejaar gebeuren en moeten de
punten aan de KULeuven behaal~ zijn.

Al't. 2fJ.De student kan enkel op
grond van bij de eksamens gekonsta-
teerde en met voorbedachtheij bega-
ne onrege lmatighden afgewezen I/or-
den. Over het bestaan van de voor-
bedachtheid oordeelt de eksamenkom-
missie nadat de student vooraf werd
gehoord. Indien bij de onregelmatig·
heden geen voorbedachtheid blijkt
aanwezio te zijn, kan de eksamen kom·
missie ëvenwel ook beslissen dat de
niet geslaagde student geen aan-
spraak kan maken op de in art. 37
vermelde vrijstellingen.
De student die zich voor een eksa-
menperiode heeft laten inschrijven
en niet deelneemt aan de eksamens
of zijn deelneming stopzet en die
de ombudsman voor de beraadslaQino
van de eksamenkommissie waarschuwt,
wordt wegens gewettigde afwezigheid
met de niet geslaagden gelijkge-
steld.

GESCHILLEN
Az·t. [,1. Onregelmatigheden en kon-
flikten tussen eksaminatoren en stu-
denten m.b.t. het eksamenverloop
worden voor de beraadslaging behan-
deld. Klachten hieromtrent worden
door de betrokken student of studen-
ten, de betrokken eksaminator'of de
ombudsman uite:r'li;ik wee L)(1l".1<t1ag
oor de bePaadstaging bij de voor-
zitter van de eksamenkommissie inge-
diend. Deze deelt zijn beslissing
voor de oplossing van het geschil
binnen de 24 uur aan de betrokkenen
mee. Tegen de benl~sing kan binnen
de 24 uup r:ehl'iiteli,jk beroep aange-
tekend ~l"den bij de eksamenkommis-
sie, die uiteindelijk beslist. In-
tussen wordt de beslissing van de
voorzitter opgeschort. Na de slui-
ting van de eksamenperiode brengt de
voorzitter van de eksamenkommissie
bij de vice-rektor verslag uit over
de regelin9 van de geschillen waaro-
ver de eksamenkommissie uitspraak
edaan_heef.t_~VoQr_eeo_geschj

bij de voorzitter zelf betrokken is,
wordt hij door het oudste lid van de
eksamenkommissie vervangen.

Let wel op dat deze geSChillen be-
trekking hebben op de pl'OcedUl"B van
het ekSamenVBl"ZOOP, bv. geen of te
weinig voorbereidingstijd (min. 20
minuten - art. 14, verschuiving door
de prof van de ondervragingsdatum-
of uur zonder dat er overmacht in
het spel is (art. 12). Dus als een
prof je bij een ondervraging het
bloed onder de nagels vraagt, moet
j2 niet op een geschillenregeling
rekenen, tenzij je kan aantonen dat
de prof je eronder wil krijgen om
persoonlijke redenen die niks met
de eksamens of het onderwijs te ma-
ken hebben.

De student die tijdens een in~e-
schreven e+samenper iode niet dee 1-
neemt aan de eksamens of stopt en
de ombudsman hiervan voor de deli-
beratie niet verwittigd, wordt ge-
1ijkges teld met de afge~!ezenen we-
gens onwettige afwezigheid.

~'ailrschuwdus steeds de ombudsman.
Bovendien krijg je dan 50% reduktie
op je sept~ber-eksamengeld, zoals
alle gelijkgestelden met de niet ge·
slaa!)den.

A,'t. 2? Een geheime stemmin~ moet
gehouden worden wanneer een lid van
de eksamenkomrnissie of de o~budsman
erom vraagt, en in elk neval m.b.t.
het tota1e eksamenresultaa t van ee"
student die slechts voor één V-1keen
onvoldoende cijfer heeft behaalJ en
voor wie voorgesteld wordt hem niet
te laten slagen. In dit laatste ge-
val ~an een student slechts dan als
niet gesl?.~nd worden beoordeeld,
wanneer de w~erderheid van de aanwe·
zi~e stemgerechtigde leden er aldus
over beslist.

HET EKSAtIENRE(1LEtlENTIS EEN t1ACHTI(1
HAPEN VOOR DE STUDENT, tW.K ER GE-
BRUIK VAN.
BIJ PROBLEtlnl KAN JE ALTIJD TERECHT
~ {.1 DE OtlBUDSMflND.t!.AAROOK (lPDE
STUDENTENPERt1ANCtH!ES:
alle werkdaoen:
Leuven: (tot 10 juli) 9-12u en 14-

18u in het oMbudslokaal van de
Nieuwbouw H t.. L (016/23.88.51)
's avonds vanaf 22u: informeel in
de Fakbar 11& L, Boaaardenstr. 10

Heverlee: (tot 6 juli) 18-22u op
het sekretariaat van de Studenten-
woonwijk Arenberg, onder Alma 111
(016/23.59.21)
's avonds vanaf 22u: informeel in
de bar van het Rekreatiecentrum
aan Alma 111

De mythe als zou prof X je hebben
tegengehouden om een persoonlijke
vete, gaat ook niet op als er sta-
king van stemmen is en als de voor-
zitter je aartsvijand is. Pant

AI't, ~,!)bepaalt dat bij staking van
stemmen het voor de student mP.est
gunstige voorstel als beslissing
van de eksamenkommissie geldt.

VRI.JSTELLINGEN
A~t. ~? De studenten die zich op-
nieuw laten inschri,iven voor een
volgende eksamenperioJ~ van het-
zelfde akademiejaar worden van een
nieuwe ondervraaing over de vakken

INONZEFAKULTEIT
Dat er ombudsdiensten zijn die zeer
Jegelijk werk leveren, ~ewijst vol-
gend voobeeld.
Studenten wier zenuwen hen nogal wat
parten spelen, kunnen steeds beroep
doen op art. 14 van het eksaMenre-
glement: "Om redenen van fysieke of
pSYChologische aard kan een student,
mits hij er voor de opening va~ de
examenperiode om verzoekt, van de
voorzitter van de exanenkoemf sste de
toestemming krij~en om examens
SChriftelijk af te leggen".
Voor wie dat nog niet volstaat, kan
ook de prof als bron van np.rveuse
overlast verwijderd worden. In Pol
& Soc worden de vraoen dan via de
ombudsman aanoebracht, die ook de
taak van oppasser waarneemt. Dank
je, ombudsvrouw.

Ook het teaendeel komt voor. In de
fakulteit PsyChologie is de student-
gerichtheid soms ver te zoeken. tiaar
daar is men blijkbaar gewend van met
klinisch materiaal om te gaan, veel-
eer dan met mensen.

De heer Tistaert die specialist is
in de didaktiek van het middelbaar
onderwijs, is dat minder op het

vlak van de arbeidsorganisatie. Zo
oordelen althans de studenten die
op donderdag 16 juni enige uren de
buitenmuur van het eksamenlokaal
stonden te schilderen.
Zoals de oproep ad valvas dat ge-
bood was iedereen aanwezio on 14u.
Rond halfvijf waren reeds-vier van
de acht studenten ondervraaod. De
naarstige man kwijt zich op·ver-
dienstelijke wijze van zijn taak.
Zijn vrees om tussendoor enine minu-
ten te verliezen is blijkbaar oro-
ter dan zijn empathie ten opziChte
van studenten die hun kostbare tijd
met nagelbijten en ijsberen MOgen
versl ijten.

Bij de architekt-ingenieurs zijn de
eksamenreoelingen traditioneel goed
gevuld. Twee vakken na mekaar OM 8u
's morgens is al geen lachen; maar
droeviger wordt het nog als het
tweede vak tot in de namiddao wordt
uitgesteld. Dat was de bijdrage van
prof. 'lortelmans, na de 600 bladzij-
den over beton.

Het fatsoenlijk voorkomen bij een
eksamen koncentreert zich Meestal
rond al dan niet een stropdas dra-
gen, wa t zcvc1 voor studenten als
voor eksaminatoren problematisch
kan worden. Zo deed een prof in
Godsdienstwetenschappen tegenover
een dasloze student opmerken dat
hij niet wist dat het dragen van
een plastron verboden was. Terwijl
bij een prof in Landbouw het zweet
uitbrak toen hij een student moest
ondervragen die zich "el van strop-
das had voorzien: "~lc het voor u
gemakkelijker i$ kan je die strop-
das gerust losdoen", nodipde de
prof ui t.

OP DOKTERSVISITE

VETO: t i.1 dat , dokte!';

Dokt: 'Ien bevindt zich onder stress
als men belast is door een

aantal uitwendine faktoren. Voor
vele mensen een-gepaste stimulans
om de handen uit de mouwen te ste-
ken. Problematisch wordt het als de
belasting {lroter Hordt dan de draaq-
kracht; wanneer de spanningssituatie
groot ~/ordt, spreken we van een
spanningssyndroom. Een te qrote
spanning wordt gevolgd door fysi-
sche en psychische dekompensatie.
In een normaal stadium komen hoofd-
zakelijk twee gedragingen voor. Aan·
vals- en vluchtgedrag.
Sommige mensen worden agressief. Ze
willen de schuld voor hun overbelas·
ting op de omgeving afwentelen. Ze
zijn zeer opvliegend, maken onmid-
dellijk ruzie, slaan met deuren,
rijden plots met de wagen zomaa r
rond, hebben last van slaapstoor-
nissen.
Anderen worden depressief, gaan bij
de pakken zitten, praten nog weinig,
zijn vertraagd en geremd in hun nor·
male bedoening, zijn angstin en
slapen moeilijk.
Beide types zijn nog gemakkelijk op
te vangen. Medikatie is tijdens de
eksamens toch wel aangewezen, een
slaapmiddeltje en een tran~uilisor.
iemand kan zich permitteren om een

week op z'n effen te komen. Praten

is belangrijk om de oorzaken van
de spanning te achterhalen: zijn de
studies over heel de lijn te zwaar?
Heeft de persoon in kwestie al zijn
reserves al opgebruikt in een lan~e·
re periode van ongezond leven?

~

VETO: Stl'C,l': i.
giet!:}! ti!

Dokt: Neen. Dat is grondig bestu-
deerd, vooral dan stress toe-

standen veroorzaakt door uitputten-
de handenarbeid aan de band en der-
relijke zijn noed ~ekend. Overtolli·
ge afscheiding van SOMmige hormonen
en katecholemines zijn kenmerken.
Maar die benadering is minder inter·
essant en onvolledig. Het is een
fysi!>ch én psychi sch "~rschijnsel;

VeIlVOe!) : p."

3

A. Lowen - 1972
"Depression and the body"

"Het reële objekt achter het streven naar geld, succes of roem is de zelf-
aanvaarding, het zelfrespekt en de zelfexpressie. Arm zijn, mislukken of
onbekend blijven is voor velen een 'niemand' zijn (:1' caarom niet ~Iaardig
zijn bemind te \:ordt!nen on:'e"waam om te beminnen. t1aar als iemand gelooft
dat weelde, succes of roem een 'niemand' kan veranderen in een 'iemand"
lijdt hij aan een illusie."
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l'e.'tl'olg van p,3 : "op dokte·'I.6v.<.cH..te"
beide zijn niet te sche iden , we
~oeten o? de globale toestand in-
~rijpen.
Stresstoestanden bij intellektuele
arbeid zijn ~inder goed gekend en
minder vergelijkbaar met effekten
van lan~durige arbeidsbelasting.
Het heeft ~ok te maken met faal-
angst, zich in het nauw gedreven
voelen, net als een dier dat be-
dreigd is. Het begint te zweten, de
polsslag verhoo~t, de bloedvaten
vernauwen ... het kruipt ineen en
maakt zich dan klaar voor de Janval.

VETO: Stl'c.~s i~dus niet spe~i!,iek
~OOl' de ckea~er.situ~tie?

Dokt: De eksamensituatie is wel een
specifiek stresserend situa-

tie, maar stress vind je overal en
in grotere ~ate dan bij studenten.
Het aantal hartinfarkten in lagere
klassen is beduidend hoger. Demeest
frustrerende arbeid, vaak onderbe-
taald en weinig qewaardeerrl, grijpt
een ~ens duidelijk sterk aan.
Het meest fru:trerende aan de eksa-
mensituatie is volgens ~ij de onze-
erheid omtrent de beloninG voor al

die arbeid. Er hanot bovendien veel
van af voor je latere loopbaan.
De dreigende akade~ische werkloos-
heid zal daaraan geen deugd doen.

VETO: Stelt .:. een toenemP.nde drut:
'tI::t. Li:i laat cte.iaarn?

Dokt: Op dit ogenblik,niet bedui-
dend. \Iehebben de motivatie-

moeilijkheden en de foutieve studi~
~euzes die voor overlast zorgen,
naar dat was vroeger ook al zo.

VETO: :;tu,li«,lr"Ai', "lrl'; heelder
YV:''1['t. r.l ',' u '~p?

Dokt: Dit ~eekend had ik wachtdiens~
17 oproepen. Het was no~ Maar

~et eerste weekend. Zeventien nen-
sen die als ze niet kunnen voortoe-
holpen worden enkele dagen verlie-

zen en een tweede zittijd op hun
nek halen.
Je mag niets of niets mankeren, an-
ders val je af. I'ezien maar een top
van de ijsberg.
Een Vijftigtal raadpleoin~en i.V.m.
sl~apstoornissen is een betrekkelijk
laag percentaQe. Maar niet iedereen
loopt naar de dokter. Onlangs zag
ik op een student z'n schab 5 fles-
'sen whisky staan. Zijn dosis slaap-
drank voor 14 dagen eksamens. Zulke
dingen zie je toevallig.
De studenten zijn vaak verschrikke-
lijk a-socia~l. Op sommige koten
loopt dat goed. Op andere aardig
wat minder. Eén overspannen student
is een overlast voor de hele woonge-
meenschap. Gespannen Mensp~ vei-dra-
gen weinig. Ik heb zelf r.eegeraakt
dat studenten een kotgenoot naar de
psychiater op St-Raf droe~en. Een
overdreven reaktie, maar wel type-
rend.

VETO: Welke i,~de funktie van de ::tu·
dentendokter in deze problema-

tier:

Dokt: Oplappen voorlopig. I~ doen
ook aan voorlichtino, de in-

fomatietekst "hoe oezond"studeren?"
e.d. .
Er is een onderzoek op het getouw
gezet naar de veranderinqen in rook-
medikatie- drank- en slaapoewoonten
bij derdejaars. De resultaten zijn
nu beschikbaar. Voor goed getraindp
en ervaren studenten - dat mogen we
toch veronderstellen dat derdejaars
zijn - heeft een groep van 20 à 35t
last van slaapstoornissen. Eksa~ens
brengen een te grote psychische en
fysische belasting met zich mee. De
zwakkere stud2nten, zeker in de kan,
didaturen, zijn het slachtoffer van
grote onrust.
Het wordt tijd dat we op dat vlak
wat gaan doen. Teveel professoren
vinden dat aUemaal normaal.

H.F.

amml afl.eg- EXAMENS
EN BEURS

Studenten moeten aan alle eksamens
deelnemen, tenzij o~ gegronde rede-
nen. De Dienst voor Studietoelagen
beschikt nog steeds niet over een
omschrijving van deze redenen.
Doe dus alle eksa~ens mee, want als
je dat niet doet kan de Dienst voor
Studietoelagen je beurs voor het
huidige jaar terugvorderen; dit kan
ze tot 5 jaar na de feiten,
Als je september hebt en je bent
zinnens naar het NUHO over te gaan,
of omwille van je geringe kansen on'
middellijk te bissen, maak dan ge-
bruik van het "attest van kans 1oos-
heid" (via het fakulteitssekretari-
aat), zo moet je je niet voor alle
eksamens aanmelden,
Voorzie je echter in alle oeval en
voor alle veiligheid van een attest
van je fakulteit dat je re~elmatig
aan de eksa~ens deelnam als je
beursstudent bent; zorg tevens voor
een medisch attest.
Het is niet jouw taak om de Dienst
voor Studietoelagen op de hoogte
te brengen van het feit dat je ge-
stopt bent.

DIT BOEK MOET JE KENNEN
VOOR HET EXAMEN

iet-R~~aker
den-dao voor het examen
ei eten. Hij, Ra~akers, had een jon-
gen gekend, die zo stom was als het
achterend van een varken. Die jon-
gen heette Beukers, en z'n Vader -
Beukers heette d~e Vader - die had
een boerderij bij Breda, ~aar dat
deed nou tan het verhaal niks af.
I~atwil 't geval. Die jongen moest
ook examen doen. Nou, daar had je 't.
Hij wist niet eens waar z'n boeken
stonden, laat staan dat ie ze had o-
pengesneden.
"Jongen", had z'n Vader pezegd, die
een boerderij had bij Breda, "als
je soms bijgeval je examen niet
haalt, sla ik je hersens in." t'aar
Beukers bleek kalm, gino den tuin
in en vrat het kievitsei op. Den
volgenden daq deed hij een examen,
zoals op de Universiteit nog nooit
een exa~en was gedaan. De antwoor-
den rolden als knikkers uit z'n
~ond, en één professor, die er al
vijftig jaar zat, fIlOetbij die gele-
genheid gezegd hebben: "Nou heren,
ik dacht dat ik er iets van af wist.
tlaarhiel' voel ik me een snotjongen
bij. "
Dit verhaal, hoewel met grote in-
stemming ontvan~en, ~erd toch nog
overtroffen door de mededel ingen van
Frans Hagemeijer, een zekeren San-
ders betreffende. Deze Sanders had
- aldus Hageneijer - "niet meer ver-
stand dan zijn vest", een uitdruk-
king die wij wel geen van allen pre-
cies begrepen, maar die toch een ho-
gen graad van stompzinnigheid deed
vermoeden. tlooest ook examen doen.
'!atdeed nu die verduivelde Sanders?
Bij deze passage aangekomen keek Ha-
gemeijer ons een voor een aan, doch
daar niemand ook maar in het ~inst ~
iets van dien verduivelden Sanders 21 ~
afwist, verzochten wij heM den loop µ ~I~~ ~~
der gebeurtenissen zelf te schetsen. ~ r ~

Sanders had den avond te voren alle ~ .,
boeken onder zijn hoofdkussen oelE!Ç'd, ,
was daarop rechtop in bed ~aan- s taan J[._..y j,

en had in die houdin~ de volgende 11 -~
spreuk gezegd: _ V: I

lk: ga :;lapen ,
gi.i ::u l.t: wkcn,
Wettcl'l,t'!JI:k!
d~0 nu u~ plicht!

Hierop was hij inderdaad gaan slapen

(1) de - nvdr

om- den vo 1genden -I'lOrgenals een jeug·
dig geleerde op te staan. Dit ver-
haal maakte diepen indruk, en wij
bestomden Hagemeijer met vragen.
Doch Hagemeijer werd hierop zeer
zwijgzaam. Het enige wat wij te we-
ten kwaMen was, dat de inhoud der
bewuste boeken dwars door het kus-
sen in het ~oofd des sla~ers o.edron-
oen was, maa~ o~trent de vraaq waar-
in de rol var,den heer ~'etterbrock
nu eiaeolijk bestaan had, was Hage-
meijer nogal gesloten.
Simon Oppentroodt, een lange, bleke
student in de ~edicijnen, zeide, dat
niets zo goed was als een stevio
glas rum op de nuchtere ~ag. Hij
deed nooit exaMen zonder ru~. en
oe'l hij het eeneaa 1 zonder rWIIdeed,
had dit verzuiM de noodlottioste oe-
volgen. Hans l!inter erkende d~t r~
~oed was, maar gewone jenever was
beter. Zijn Vader o.ebruikte altijd
jenever, als er iets belan~rijks op
til was.
Ab I'ijnandts raadde mij aan Mijn rUQ
met peper te bestrooien en in dien
toestand het exa~n af te lecoen.
Zijn oom, die professor was geweest
in Utrecht (doch overigens te stom
was voor den duvel te dansen),
scheen die be tr'ekkinq voor een groot
deel aan deze oewoonte te danken te
hebben. Rob Deising lacht~ om deze
verhalen. "Bakerpraatjes", zeide
hij. Het enige wat \/erkelijk waarde
had, is broodpap op het voorhoofd.

C,odfried Bomans
(uit: Pieter Bas)
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