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Aggregatie-opleiding op de helling voor
sommige studenten

Universiteit niet gelukkig
met nieuwe dekreet .
eeaggregatie-opleiding is het

voorwerp geworden van een
nieuw dekreet vanwege de

Vlao~ overheid. Niet al/een beteke-
nen de nieuwe bepalingen een bedui-
dende verzwaring van de opleiding,
maar in sommige gevallen 'Zouden een
aantal studenten die de opleiding
aanvatten hun inspanningen niet
gehomologeerd zien.

Alle aggregatie-opleidingen moeten onder
hel oude systeem ten laatste afgewerkt
worden In 1997 (a.kadetpiejaar 1996-971.
De nieuwe opleiding gaal onherroepelijk in
vanaf het daaropvolgende akadcmlcjaar
1997-1998. Aangezien nu het aggregane-
dIploma nier eerder kan behaald worden
dan het basisdiploma, besraar er een pro-
bleem voor alk studenten die dIt Jaar beo-

-vmn~_'aj~
Jaar 1996·1997 hun basisdiploma zullen
afwerken.

Dat Is \n leder geval 1.0voor alle stu-
denten uit een vijfjarige- opleldlng (rechten,
psychologie, ... ) die dit Jaar in de eerste li-
centie begonnen zijn aan de aggregatie, en
die hierna logischerwijze nog minstens
twee Jaar te gaan hebben, lij zullen hun
lerarenopleiding onmogelijk kunnen afwer-
ken onder dezelfde voorwaarden als zij ver-
onderstelden bIJ de aanvang, Men zou bijna
romantIserend kunnen spreken van kon-

trakthreuk tussen de student en de univer-
sneu. ware het niet dat de regeling van bo-
venuit (de Vlaamse wetgever) opgelegd
wordt aan de universiteiten en dat die er
dus eigenlijk ook niet veel aan kunnen ver-
helpen. Het dekreet betekent intrinsiek een
diskriminatie van de vijfjarige richtingen,
Uiteraard staat Iemand uit een vierjarige
opleiding. die bijvoorbeeld een tesisjaar In-
last en dus ook pas na september 1997 af·
studeen. voor hetzelfde probleem,

Het nieuwe programma kan men op-
splitsen in twee-delen. vooreerst bestaar de

opleiding uit tweehonderdzeverutg uur zo-
genaamde brugvakken, dit zijn vakken die
gemeenschappelijk zijn voor de tweede
cydus van de basisopleiding en aggregatie.
Daarnaast voorziet het dekreet een mInI-
mum van zeshonderd uur voor andere ekrl-
vitellen waarvan mlnstens één derde ge-
vuld wordt met stage. Aan de KU Leuven
zal een eerste deel van die zeshonderd uur
gewijd worden aan teoreusche vakken, spe-
dflek voor de opleiding van de toekomstig
geaggregeerde. Dal omhelst ondermeer een
vak algemene didaktiek en een vak algeme-
ne en htsrortsche pedagogie, Daarnaast zui-
len ook seminaries georgaruscerd worden.
Het betreft hier. wal de universiteit zelf
noemt. ·praktijkinitiatics'. Dit omhelst een
pedegeglsch didaktisch seminarie, een vak-
didaktisch seminarie en een praktijksemi-
narie. Ten slotte omvallen de 600 uren ook
de stage, uitgesplitst in luisterstage en in
lesstage.

Een mogelijke oplossing die op dil
ogenblik voorgesteld wordt vanuit de uni-
versitaire overheid wordt verwoord door

Professor Stcvln Janssens, sekretens van
het Akademlséb vormtngstnsrnuut voor
Leraren (AVl):'Aan de brugvakken kun-
nen we wei!)ig doen, In de praktijk zal hel
om vakken laan die de studenten in de
basisopleiding à1gehad hebben. Soms ech-
ter gaat hel om keuzevakken. zodat sommi-
ge studenten andere ketlzevakken zullen
moeten kiezen. dan ze eigenlijk gepland
hadden om aan de voorwaarden te voldoen.
Voor wal het gedeelte van de zeshonderd
uur betren 1Igt het enigszins moeilijker. Uit-
eindelijk zal de student de stege moeten vol-
gen van het nieuwe programma zodat hij
net aan zijn zeshonderd uren zal geraken."

Dal alles neemt niet weg dat zowel de
betrokken studenten als de universiteit zelf
met een kaler zlnen en dan nog niet eens
door een drankje dat ze zelf innamen. Het
ondoordachte optreden van .te. overheid in
deze materie is wellicht niet meteen van
die aard dal het het wantrouwen dat biJ
velen heerst over het gevoerde onderwijs.'
beleid ombuigt,

Oosterlinck in De Zevende Dag

Peter Maertens.

Toe!a/illgsI'Jcsdmtn,pro/fmtvaluatil' en rtktorvisitatil': hel heeft hard gtwaaid 111LeuvelI de voorbije wttk, Veto btsladt er Uil t:Xtrakatern aan,(foto Ien-Frens

~\'\IIj UlOdeD vaststeIltn dal de rekter een 8100t dKl van onze eisen he:eft overgenemen en daar kunnen we alleen maar verheugd over
tijn." Met die positieve noot rondden d<. studentenvertegenwoordigers In De Zevende Dag het debat af, over een todatlngsek~en voor
alle studenten. In hel 'wndagocllte-ndlljk Ty.programma leek de rektor zijn nandpurn inderdaad kt gemilderd te hebben. "'0{ bet nu om
een tOelatlngsekUDM:n of om een oriEnteringspl'Od gaar. maakt mij uiteindelijk niet zoveel utr." aldus de rejncr, -ber belangrllksre is dat
de studentt"n beter voorbert'ld aan hun studies bqpnm:n, zodat het aanla] mislukkingen zakt. ...OOk liet de rektor in he). ongelVtsse of hij
nu een bindende proe.l_ dat wil zeggen dat de deelnemers ve:rplkht Behouden zijn aan hèt I<;$uJtaat - wou of ntet: "'Hel woerd bin-
dend beb Ik nooit gebruikt:" Nochtans Is het zo dat een toelatlngseksamen - een optie dlé hiî gedurende de voorbije week nog in ver-
schillende medIa ve~dedigd had _ per deflnitie blndend ts, anders is het Immers geen eksamen.

DCliludenten hielden in het praatprosramma vast aan het eigen standpunt; wie de slaagsijten positief wil beïnvloeden. moer werk
maken van een degelijke $lUdleke.uzebe.gdeidin.g ec van een verdere opvang van de studenten In nel eerste jaar. Alleen 1.0een dergelijk
ruim kader van maatrqden past volgens hen een verpUchle maar tt_iet-blndende otiënterlngsproef.

I:!erde-t In de wee:k had reetor ~rlindt de universitaire wereld op tijn kop gezet Inet een aantal verrassende -persccnälke" uit-
~prakcn over todatingsbelcid en prolfl!:llevaluatk. Uiteraard komt vero daarop In dit nummer uilgducid terug. in een speciaal katern
overlcpee we de gebeunenInen van de afgelopen week We eeuen de standpuflIen en alternatieVen nog eens netjes naast dk.aa.r, Daar-
naast analyseren we de nota over toelatingsbeleid. waarop de rektor tijn standpunt stoelde, en gaan dieper in up de mogelijkhdd van een
'páfekte' toelatlngwrocl en op de ekonomische hIIalbaar~ld van een ingangseksamen. (}Qk de heibel rond de I"'rolfenevaluatie: kreeg
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verlenging van de Gl Iverbek mei bijhoren-
de statutenwljzlgfng die het Blectrabelpro-
duktlemonopulie bestendigt tot 2020.

De stad Leuven dient 41 .141 aandelen
aan Ie kopen legen zes- tot achtduizend
frank per stuk. Daartegenever belooit Elec-
trabel aan de studentenstad een finalldeel
voordeel van zesenderug miljoen in het
eerste jaar. zeventien miljoen moel komen
uit de dfvidenten, en de overige negentien
miljoen bestaan uil uilgespaarde kosten,
zoals het ondergronds brengen van de
hoogspanningslijnen. die Electrabel op zich
neemt.

Alk lt~akIln kUIlIM:D bttorpI worden op bet redakdesrbtl&riaat in de- 's-
MdenWllat 5. 3000 Leuven. Iic:bt op di5keae of via e-mail.

De brieven lDOdtn ~ hebben QPUI Wto ~ ~ ol op
Leuvense (studentc:n-)akluaUldl. AnODleme brieven komt.o nooit in.wm:terkirJt: de
~jver moH steeds naam. Sludteja.ar en ~ bekendmaken. Sledtu UiD1JDderUIt.
en na uitdrukkdljk en ~Qtivem:J YeaOek. kunnen ze wqsd.lten wordeD iD \'do,

8rlt'Vfm die unser 7Jjn d&n J'5 rqek .....0 68 a.tmIatm (tpI1Ies lubtjiepeD. ".at
(JW!Jten komt J'Od % 1.'5 (l't'dkw bladdfM ~ dubobek jnl~) 'fJOt«a la prlodpe
Inedron. De ndak:de be:hou4l ZiCh bet m:bt 9001' brieven Idee ti: pl.YUtIeo,

• lezersbrievenLeuvenaars tegen Electrabel

Waar brandt de lamp?
Oinnen de Europese Unie tim-

mert men ijverig voort aan de
liberalisering van de ekonomi-

sche markten. Zo wil de Europese
Kommissie ün van de laatste gemono·
poliseerde marktsektoren openbreken
en er de konkurrentie vrij spel g~n:
de eneryieseklor. Konkreet houdt dat
in dat de nauw aan de Franse Suez-
holding verbonden onderneming Blec-
trabei haar &Igisch kwasi-monopolie
inzake elektriciteitsprcduktie dnigl te
verliezen. Dat die evolutie gevolgen
zol hebben voor de Belgische konsu-
ment. spre~kt \loorzich. Electra~l
blijft niet bij ik pakken en tracht
haar positie op ik Belgische markt te
verzekeren. Maar de (Leu.vense)kon-
sument is waakzaam.

Binnen de elektridteitsmarkt kan men dne
verschillende funklies onderscheiden: de
produktie van elektriciteit, het transport
van de eJektridteit en de dtsrrfbune ervan.
De eerste twee funkties zijn grotendeels in
handen van Electrabel. Dit prtveebedrät
valt vta Traerebel en de Generale onder de
Franse Suez-holding. Met haar zeven kern-
centrales en zevenendertig brandstclge-
stookte elektrtdtettscentrales produceert
êlectrabeltwee-ennegenng procent van de
Belgische stroom. Het transpon Is volledig
In haar handen. De dtsutbuue van erekrncr-
tett Is een wettelijk monopolie van de ge-
meenten. Dit kan op twee wijzen. Ofwel
doen de gemeenten het zelf, en spreekt
men van een zuivere Interkommunale (ZIJ,
ofwel werkt men samen met een partner
uil de prtveesektor. en spreekt men van een

gemengde Interkommunale (GI). Deze prt-
veepartner Is In de praktijk altijd Electrabel.

tveelex Is de GI die ondermeer de regio
Leuven van elekuidtdt voorziet. Deze sa-
VI' ur U,rll)(rnmarKlen voor olÏderllll:'er
urdps. kabeldisnibulie en water. Al deze
bah1jvlgheld samen brengt Electrabc:1 en
haar r-anse moederhold.ing een aardige
stuiver op. Hel boekjaar J99, werd afges-
Ieren met een winst van 28,8 miljard. De
opbrengst un de verkoop van eh:ktrtoteh
bed~g i~1994 bcnderdzevennen miljoen.
Aan dil Wlllstgevend mOllOpotie dreigt dus
een einde Ie komen.

Electrabel gaal echter in de tegenaan-
val en bIedt de Vlaamse gemeenten een
goedogend kOntrakt aan. De elektrictteus ,
producem geeft de Vlaamse gemeenten de
kans om vijf procent van haar aandelen en
bijhorende dividenden Ie verwerven onder
VOOrdeHge voorwaarden. De gemeenten
dlenen dan ook .115tegenprestatie zich kon-
traklueelte engageren om tot ver In de
eenentwintigste eeuw Elearabeleleklrtdteit
te verdelen. Voor Leuven betekent dit een

2

Koen Moens van het komrrutee 'teu-
venaars tegen Electrabd-Opllchtlng' sp~kt
echter van een -vergïfngd geschenk". "Het
sijfer van zesendenig miljoen is slechts een
belofte voor het eerste jaar. Wat het finan-
deel 'voordeel' is voor de komende jaren, is
erg onzeker. Zo zijn versebulende .uilge-
Spaarde kosten die Electrabel op nch heeft
genomen beperkt in tijd." Hij drtngt er dan
ook op aan dat de stad Leuven een Ilnan-
dele kasstroomanalyse zou laten rnaken
"om het echte rendement van deze inves-
tering voor dl'! stad Leuven Ie berekenen."

-UfsIaprof ekonomie Avid verbruggen
steh na dergelijke analyse uilgevoerd op de
GI Sibelgas - waar êleorabel dus mee in
zetelt - dat dit rendement niet boven de
vijf procent op de eigen middelen ligt. .
Daarom noemt hiJ het een slechte belegging
die bovendten dsikovol is," aldus nog
Moens.

Het kommnee 'Leuvenaars tegen Elec-
tra bel-Oplichting' werd op 25 maan opge-
richt om "de bevolking Ie Infonneren over

de nadelige gevolgen van de~e operatie". . Duidelijk is dat dit 'komrakr van de _
Op 15 aprtl hielden een dertigtal svmpathi- red n's en een goed afgewogen Nummer 29

een 'waakzaam- eeuw' ernst e Ii"1J .'"'' _~_ ..............On....UrQlÜL_di!!.!!!~a ..

- misleidend ge- zeilen. De gl!'meelllen moeten de beslissing Ver. ultg:.: Annemle Deckx
schenk. "De Belgische konsument betaal! genomen hebben op ten teerste 30 april.
nu reeds de tweede duurste clek!rioleits_ voor Leuven Is de datum uitzonderlijk
rekening van Europa. Als de gcmeenten verplaatst tot 27 mei.
met een GI nu loch de mOllopolieposÎtie In Leuven zal de gemeenteraad van 27
van Electrabel bestendigen door het eksklu, me! de knoop doorhakken. Koen Moens en
sivheitskontrakt te tekenen, sluiten Zij deze tijn komrnüee pleiten dan ook dat hun stad
mogelijkheid uit. De Leuvense gezinnen enkele 'gezond-verstand'-minimumvereis.
zullen opdraaien voor de rekening." ten hantc:en bij het nemen van dergelijke

beslissingen met vergaande finandëlc ge-
Greenpeace volgen. Een tegenaanbod van een zuivere

Interkommunale vragen kan al verheide.
rcnd werken. Zo gerendeen de Zl VEM in
een recent bod gemaakt VOOrde stad Turn-
hout, een opbrengst van honderd miljoen
frank meer dan wal Thrnhout nu krijgt van
de gezameliJke tmerkommuneres voor elek-
tricitelt, gas en TV-distribulie. En dit nadat
alle kosten zijn afgetrokken. VEM Is bereid
om, een aktJd bod Ie doen voor de stad
Leuven.

Monopolie

beginnen te komen, de sapplgste delen van
Electrabcl over te hevelen naar een zuster-
holding en een verarmd Eloo.rabel mrt de
passiva Ie laten zrnen. De gemeenten-aan-
deelhouders en de overheid draaien dan op
voor de rekening. W

Ook Greenpeace reageen met een
waarschuwend persbencru. WEenpttveepro-
ducent die ook grote winsten haalt uIt de
elektriciteitsdistributie, zal nooit werk ma-
ken van een ernsug beleid van Ratloneel
Energie Gebruik (REG)w. De reeds aange-
haalde onarhankelijke ufsia-ekonoom,
Aviel verbruggen. stelt daar bovenop nog
enkele fundamentele vragen. BIJ elektdd-
rensrekentngen kan men spreken van een
soort belastingsinkomsten, of zoals men In
het Jargon spreekt van 'kwasi-taksen'. "Er Is
niets tegen taksen op het verbruik van ejek-
menen om de verbruiker tot verstandig
omgaan met energie aan te aeuen-. rede-
neen p.."rofverbruggen. WMaar als het over
taksen gaat, moeten de grenzen duIdelijk
worden getrokken. Dat Is een soeverein
recht van de overheid dat niet met prtvee-
bedrijven mag gedeeld worden." HIJ besluit
dan ook door Ie stellen dat dit soeverein
recht met de voeten wordt getreden 111de:
ers. Bovendien behoort het ntet tOl de op-
dracht van een gemeente om zich op glad,
spekulatief ijs te wagen.

De bevoegde Leuvense schepen earl
nevues viel uit de lucht toen VrtO hem met
deze recente Turnhoutse ontwikkeling
konfronteerde. Turnhout is geen
alleenstaand !!tval. De gemeente aoechcut
nam vorige vkt:k de beslissing om uit het
glektrabel-kcrïirakt te slappen, en dil
ondanks lel lobbywerk van gleetrabel. De
keuze van dr AnIWCrpsc gemeente Is
gebaseerd op een rendablliteitstudie van de
Vlaamse Instelling vpor TedlnQlogisch
Onderzoek. Schepen nevues van rijn kant
bleef vaag over de vraag of er een
onafhankelijk Hnanoeel ekspen zou aange-
duid worden. Even belangrijk is dal de stad
Leuven Zich niet niet onder tijdsdruk zal
laten zeilen door Elearabel. Of zoals Avlel
Verbruggen het zo mooi steil: -Her Is een
oude verkoperstruck om haast te veinzen
en zo katten In zakken te slijten. W

Steven scheerees

Katten

Verder vrees! hel kommhee dat pent-
operen in EJectrahel binnenkon betekent
mee opdraaien voor het nuklealr passlef.
Hier wordt in de eerste plaats gedacht aan
hel kernafval. maar ook aan de enorme
kosten die zullen komen éénmaal de kern.
centrales zelf Ontmanleid lullen Worden.
"Niets belet moederholdlng Tractebel om
tegen de tijd dat deze grote Iakturen bijna
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Kersverse rektor Joniau komt op voor zijn Kulak

"Een universiteit zonder onderzoek is
een klaslokaal"

Ik dtl1k nitllWarl-wil

eat professor Moreel Joniau de-
ze week de nieuwe rektor van
de Kulak zou worden, is nau-

wetijks UH verrassing. Joniau, als
hoogleraar gupecialiseerd in de orga-
nische chemie. was de enige kandi-
daGt. Zijn loopbaan in de aluuhmi-
sche beleidsrangen is nochtans nog
niet ZO lang geleden gestart. In 1991
werd hij lid Vlin de onaerzoeksraea,
en sinds 1995 zetelt hij in het buro
van die raad. Als dusdanig kLn' hij
wellicht zijn 'broodheer', rektor
Oosterlinck erg goed. Veto sprak met
de laatste rektor die er al van bij de
Kulak-stichtl'''g in 1971 bij is over
aktualiteit en toekomst.

Marcel Jonlau: elk vod veel VOOrde stel-
I1ng van één van mijn voorgangers, wijlen
professor van çauwelaen, om een rektor
eerder als herder dan als manager te zlen.
WIJ zijn Meen gevormde managers, dus mee.
ten we onze kracht halen ult de bezieling
van onze taak. Een herder Is belangrijk om
zijn schapen warm en ook wakker te hou-
den voor de univershen. Soms dommelen
het personeel, zowel akademisch als tech-
nisch, en ook de studenten in. en dan is het
nodig dat er een nieuwe wind waait.»
Vf'to: In uw bdridspfan sdIrijft u dal u tm
studmrvritndtfij~ uniwrsilril wif. Wal btttkmt
dat hm/crttt7
Jonlau: _De studenten hebben aan de
Kulak geijkte organen om aan medebeheer
te doen. Daar komen ze formeel gezien wel
aan bod, maar ik denk dat als het daar bij
blijft, dal nfer genoeg Is. Ik zou hen op een
meer rechtstreekse manier willen betrek-
ken, door ze bijvoorbeeld aktief te betrek-
ken in werkgroepen, We zouden bijvoor-
beeld met l'en werkgroep rond vemleuwing
van hel onderwijs, ol een werkgroep kul-
tuur kunnen starten. Een rektor moet ge-
voelig zijn voor allerlei problematieken en
daarom ziJn ternakels uitwerpen .•
Veto: V{)ri~ '>Wtkis ETheiINI ontstalIn owr de
uitsprllak vlln relWr Oorterlinck in dt ptTJ, dat
vijf professoren tm onvoldoendt sekre9tn heb-
bmm dallrom '>Wlfichrminrin In ",/fm mOJffl
sewn.
Jonlau: • De achiergrond van de hele zaak

is natuurlijk de zorg voor kwaliteit van hel
onderwijs. Dal begrijp ik volkomen. Maar
hel is een denkare zaak. zeker als je die
zorg wil overbrengen op het grote publiek.
Er i~namelijk een verschil tussen het pro-
pageren van een politiek en het uitvoeren
ervan. Misschien ts het Inderdaad wel
noodzakelijk dal professoren die een onvol-
doende kregen voor hun onderwijskwali-
terten. vcrplicht worden te 'verxuuen- en
zich toe te spitsen op een andere opdracht.
ln hel bedrijfsleven gebeurt dil trouwens
ook. en op veel drastischere manier .•

«volgens mij Is onderwijs nog altijd de
eerste funktie van een universiteit. Onder-
zoek komt voor mij op de tweede plUIS en
dienstverlening op de derde plaats. Volgens
mij vindt elke prof hel bljzonder pijnlijk om
zijn bljzondcrste funktie afgepakt te zien.
Maar als het nodig is. kan dat inderdaad
een gezonde besussrng zijn. Aan de andere
universiteiten, die daarvoor niet In de pers
gekomen zijn, worden ook zulke maatrege-
len genomen. Dal gebeurt op een heel ceu-
kale manier, want ectn gebruikelijk is zoiets
nog niet.»
Veto: Dus was de btsfissin9 MtETmtt ins min-
dtr tamtam lIangelwndlgd?
Joniau: .Persoonlljk ben Ik misschien in-
derdaad geneigd i.n die richting te denken,
ja ...
Veto: MOfJmwij uit dt 9lrtstTVttrdhrid vlln uw
antl4t;)()rdtnafkidert dat dt uitsprllak van de
rtklbr ofs tm ~hDk u owrgelwmm in htt akilde·
miuh mîlitu?
Joniau: «Dat heeft inderdaad een klein
beetje een schok veroorzaakt. Maar mocht
dezelfde maatregel sulletjesaan doorgesij-
peld zijn, dan zou dal men geduld hebben.
Het resultaat wordt wel aanvaard, maar nu
is het wel een beetje als een overrompeling
aangekomen.»
vete: Etn andtrt uitspraak van rektor Dosttr·
linck dit nOf1alwat Slof dud opwaai"" WQ$ het
pltit", voor een alf1mlmt uJûatin91Protf een de
univeniteit. Ook: uw WJOrgarrstr,reaor Nachttr-
9ade, huft ooit in dit n'chrirrgbalonnttjrs oPfll-
laten.
JOnlau: .Zulke dingen moet je kunnen be-
spreken. Maar ik zou niet direkt geneigd
zijn om zo'n uitspraak te doen. T()(h zijn er
een aantal argumenten die In de rtchtlng
van zo'n voorstel pleiten. Neem nu de dis-

(foto Jen-Frans LLmmtns)

kussie over de toegang tot de medische stu-
dies. Men wil daar hel aantal studenten
limiteren, dus gaat men daar een selektie
doorvoeren. Al weet ik niet hoe dal op een
gezonde, adekwate manier moel gebeuren,
Iedereen. zelfs de mensen die In de desbe-
treffende kommissie' zltîen, Is her erover
eens dat dergelijke roelattngsproef heel
moeilijk is, moeilijker den het kiezen voor
een Ingenieur .•
Veto: En wh wif men de pr«fvolsend akllde-
miejallr af invoeren. zondtr dat men ten s.tn·tult
t~n"otk hult doorgnnaakt,
Jonlau: ere. maar het resultaat zal dan ook
navenam zijn. Maar je Ziet dat de gemeen-
schap, zetrs voor een deel de studentenge-
meenschap, achter deze maatregel staat. En
Ik zie dit mei argusogen gebeuren. Ik be'l.,_
een wetenschapper. geen geneesheer, en ik
zie hoe gebuisde geneeskundestudenten al-
lemaal de wetenschappen gaan bevolken.
En dan vraagt men als wetenschapper:
waarom zij wel. en wij niet. ZO'n toelaungs-
proef brengt dus een waterval IC weeg. En
nu ga.11 hel al zover dat men dat in het
openbaar kan uitspreken. De uitspraak van
de rektor komt er niet zomaar. Het is het
gevoel van de hele maatschappij dal op die
manier opborrelt .•
Veto: Als zo'n Int mor 9tnet"fkunde al heel
motlUjk ligt. dan is dar voor mter alymmt ricJr-
tinsm toch bijnn ondmkbaar om tm adekwa~
lest op ft sttJ/tn?
Jontau: "Dal weet ik niet. Voor genees-
kunde heb je een soon vaardigheid nodig.
een kluwen van intelligente en fysische
vaardigheden. En dat is verschrikkelijk
moeilijk om Ie lesten. Ik zou zelfs durven
zeggen dal je een kandidaat histuricus veel
beter kum lesten dan een geneesheer .•

-Btnnen geneeskunde Zie Ik veel meer
voor een proef na de eerste kandidatuur.
Dan laat je de stucenren toch nog een kans
om het een jaar te proberen. en iedereen
gt!lijke kansen te geven. Want wal men nu
zal doen, Is de sekundaire scholen penallse-
ren. Wat doe je bijvoorbeeld als je op biolo-
gie gaat selekteren, met de leerlingen die
uit latijn-Wiskunde komen en die nlet zo-
veel biologie krijgen? Nochrans zljn die
mensen onze beste stedemen .•
Veto: Maar nu gtbeurt dt 9rootstt ~/tktit toch
ook na hel Urilt i""r?
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•
Jonlau: "Als de maatschappij bijvoorbeeld
bepaalt dat er maar een aantal doktoren
mogen zijn, dan kunnen wij na het eerste
jaar er een vast aantal doorlaten ...
Veto: Dan heb fr toch tm uniWTSitrit dit puur
marktgnichl wrr1a?
Jonlau: .Dal is inderdaad een gevaar. Je
moet langzaam op die evoluties inspelen. Je
mag niet te hard van stapellopen, want de
vraag komt toch terug. Oe arbeidsmarkt evo-
lueert volgem golfbewegingen. )(jjk maar
naar de huidige vraag naar ingenieurs.s
Veto: Er wordt '>Wfrens seu!Jd dal de dmlokra-
h'YrinSsfJl'dachtt aan de bll,is IlIgvan d~ oprich-
rin9 van de Kulak. Vuf is er daar nitt ven te-
r«hl~kom~n. IN parricipah't van sociaallll5trt
klllsSDI een de Kulak is niet uht sdlilterend te
noemen. zo bfijkr uit een aantal sludin.
Jonlau: «In de beginjaren droomde men
inderdaad vin een Kulak van drie à vler-
duizend stud emen. Nu zijn het er een klei-
ne duizend. Jt> kan door universitaire in-
stefltngen je spreiden. de toeloop tot de
univcrsitcile2_ aantrekkelijker maken. maar
het Is gebleken dat Je geen wonderen kan
doen. In Leuven l!tdejlanicipatie van la-
gere klassen wilarschjJ'tllijk niet beter. Hel
blijft nog altijd moeilijk om die mensen aan
bod U' laten komen. Volgens mij begint
demokransertng in de eerste plaats in de
lagere en de middelbare school. Je moet In
eerste instantie daar alle bevulkingsklassen
kunnen mouveren om alle kansen Ie be-
nutten. Demokratiscring doe je niet tijdens
de grote vakantie voor de eerste kandida-
tuur. Het is duidelijk geworden dat het nlet
volstaal om je in Konrijk te komen vesti-
gen. je deur open te zeilen en te wachten
ter de mensen binnen komen .•
veto: Het nur van d~ kleine universiteiten wor-
den wel eens tETdilku~it 9tSreld. ukn- wa;,~-
treft de ondenoeksfunkrÜ. Wal 1.1"ndIu van de
IIOlsmdr uitspraak: ~Datje aan de kleine uni-
W'rsittÎttn onderzoek: ka" dom en doklorartn
htbt, dat il toch jt rtinltt onzin. • •
Jonlau: -Ik heb direkt de neiging om te
zeggen dat zo'n uitspraak onzin is. üntver-.
snatr onderwijs zonder onderzoek is cnbe-Y
staaride. Zo simpel Is hët.»
Veto: Dezt uitspraak wrrd l"IJng jaar gedaan
door rektor Oosterlind: in Vtto.
Jonlau: "Hel Is een foute uitspraak, tenzij
de rektor bedoelde dat je een kleine univet.'
sneu laai bevolken met mensen die aan een
grote universtten resideren en daar hun
onderzoek verrichten. Maar ik denk zelf~
nlet dat ZOiets leefbaar is. Het is niet haal-
baar dat de Kulak alleen onderwijs zou
verstrekken, en geen onderzoek .•
Veto: Rtktor Nacllln9atit heeft zjch tijdms zijn
a",bts~riDde ems van etn1.cJ.WJ'!U' INsfissin9
fIldislarrt;eETddoor tr ussen dat er aan de /(Pr-
trijkst klImpUS9ttn kondoomautomaten konden
kamen, Drnkt u ook in dm richtitf!J7
Jonlau: -oepsa. we zijn er, Ik voel vcel
voor de Ideeën van kollega Nachtergaele,
maar laat hel me vocrzichuger zeggen dan
het gezegd of geïnterpreteerd is geweest.
Een kondoornauiomaar zal het aidsprobleem
niet oplossen, evenmin als een pletsrerrje
een wonde geneest. Maar als er wonden
zijn. zijn er natuurlijk pletstenjes nodig. Het
ware mooi mocht er op de Kortrijkse kam-
pus nooit een kcndoomautomaar komen.
Veto: Dus mot't ETmbl tm komm lIls er innand
snoposititf is aan de KuilIk? Want u kunt (och
dt realiteit van loss.t rtlDtiN tUSMnjon9l"'t niet
ontkmnm.
Jonlau: • Maar je moel opletten met uiter-
lijk venoon. Want uiterlijk vertoon gene-
reen gedragspatronen. Je kan een bepaald
gedrag uitlokken. Ik geef een ander voor-
beeld, dat misschien ongepast is. Er wordt
tegenwoordig heel veel gepraal over homo-
seksuatnen. De percentages die je hoon
vernoemen, dal loopt de spuigaten uit. Dat
ls niet meer natuurlijk. Een mens Is gevoe-
lig voor zulke dingen. Ik zou bijna durven
zeggen dat een mens homoseksueel wordt
door erover Ie praten. Dat is trouwens ook
met zelldoding het geval.»
vete: trus is htt INler om dt taban te falen bt-
staan?
Jonlau: «ëen paar gezonde taboes, dat is
inderdaad niet slecht .•

Hf'nk DhrNenf'
Bart Eeckhout

3



•
Kringverkiezingen bij Psychologie

'Kieskeurig' laat weinig keuze
Het gebeurt wel eens vaker dat verkir-
zingen binnen een beplUllde kring een
heel traditioneel verloop kennen. Dit
jaar was her bij de Psychologische
Kring niet anders. Net als vorig jaar
was de opkomst van de stemlustigen
vrij laag, en ook nu stelde er zich
slechts één ernstiqe ploeg kandidaat.
In tegenstelling tot vorig jaar droeg
die nier de naam 'Ylias', nuwr wd
'Kieskeurig', Beide ploegen was Iwtulf-
ik 101 besdioren: ze werden verkozen.

Waar er vorig Jaar geen lolploegen opkwa-
men, waren er dit JAar wel twee. De eerste
heette 'Yr~nt'S',en bestond~jk uil
jongedames uil de eerste en tweede licentie.
De ploeg deelde tee-tea en buidellasjes uil.

onder het molto 'Stem vrouw. Hoewel de
psychoIogiestudenten~lking voomamelijk
vrouwelijk Is, was ze daar loch niet echt
voor te vinden. De andere lotpleeg. "rrtcho-
tUlomaan', haalde namelijk meer dan het
dubbele aantal punten dan -vrënes'.

Haarknobbel

'Trichotil1omaan' pakte immers uit met
een heet originele kampagne. De naam van
de ploeg verwjjsr naar een ziekte, waarvan
het slachtoffer zichzelf het haar uitrukt om
het op te eten, waarna zich in de maag een
haarknobbel vormt, die operatief verwij-
derd moet worden. Op tweeërlei wijs sloot
dékampagne zich daarbij aan, Om Ie be-
ginnen gaf de ploeg - die voornamelijk
bestond uit leden van het huidige prest-

dium - aan de ingang van het Psychoio·
glsch Instituut suikerspin weg als haarknob-
bels. aovendten had ze vier eindejaarstu-
denten uh een kappersoplciding ungeno-
digd, die gratis de hootdbegroetrng van de
psychologiestudent bijwerkten.

De kampagne van de serreuze ploeg,
'Kieskeurig', stelde net ïers minder YOUr.

Een heel aantal van de geplande aktlvltei-
ten vielen in het water. De leden wilden
een bodypainter uitnodigen, die bij nader
Inzien nog tot het einde van de maand op
een beurs in Duitsland moest zijn, De sega-
computer. die voor veel vertier had moeten
zorgen, begaf het op het laatste moment.
Hel plan om een groepje te laten optreden
moest men laten varen, omdat men op tijd
geen groepje kon vinden.

wel gesl a agd waren een avond met ge-

Wina en Romania verkiezen nieuw presidium

Crapule Generation neemt fakkel over
De studenten van Wina, de kring van
de informaad, wis· en natuurkundi-
gen, en de Romanisten konden vorige
week een nieuwe preses verkiezen.
Terwijl hel er bij de meeste kringen
nog konservatief aan toe gaat - met
stembriefjes dus - kozen de wtnezen
ervoor om hun naam waar te maken,
war neerkwam op stemmen per com-
puter.

De studenten van Wina hadden niet al te
veel keuze, ïhe Next ceneranon' was de
enige 'ernstige' ploeg die opkwam, met
Roby xoels als kopman. Zonder konkurren-
tie is de verleiding om het wat kalmpjes
aan te doen natuurllJk groot. 'The Nc)!:tGe-
nerauorr kreeg dan ook soms het verwijt
dat ze met wdni,s.; nieuwe progremmapun-
ten naar builen kwamen. AktivitcÎten wa-
ren er anders wel. zoals een Htrnavond ge-

na amd 'Superdté'. een kanrus. ontbijt op
de kampus, een Vlaamse kennis en zelfs
een heuse kampagne voor Alma ), met een
oude lijnbus opgekalefaterd In ûower power
stijl. Van de 222 stemmen kregen ze er uit-
eindelijk 150, wat goed was voor 67 pro-
een! en de overwinnlng. De lolploeg 'Niet'
haalde 117 stemmen binnen, wat voor de
wtnezen een gratis vat betekent.

Tesisjaar

Om preses te worden moet men vele
opofferingen brengen. De nieuwe preses zit
eigenlijk al In zijn laatste jaar, maar omdat
hij wil doktoreren en de kans op een beurs
voor volgend Jaar klein is, koos 'hf ervoor
om er nog een tesisjaar bij te nemen, ge-
koppeld aan de aangename taak van preses.

Sinds de verkiezingsuitslag al geen on-
verwachte verrassingen meer kon opleve-
ren - met maar één ploeg is de spanning

er wel wat af - probeerde de prestdrum-
ploeg het dan maar op een andere manier.
Wim Vanhoof en Nico Jaccbs dokterden
een systf(,Cm uit waardoor de kieslustigen
zich konden uitleven met muis en comput-
erscherm, In plaats van pen en papier. Het
hoeft niet gezegd worden dal dit een zeer
tijdrovende en -weekendopslorpende'
bezigheid was. In elk geval zorgden ze zo
wel voor een unicum In studentenland. en
kunnen ze zelfs niet helemaal vergeleken
worden met de laatste parlemerusverkfezin-
gen die al In enkele gemeenten elektro"
nisch gebeurden. Deze laatsten maakten
immers gebruik van een soon kaansys-
teem, wat heel duur is. Het tweetal bedacht
een alternatief waarbij elke kiezer een dis-
kette kreeg. en de computers geleend wer-
den van de studenten. Uiteindelijk moesten
le zo enkel 2000 frank betalen voor de dis-
keues. Bijkomend voordeel van het stem-
men per computer was dat de uitslag on-
middellijk na he! afsluiten van de stemperi-
ode bekend was. En die, zoals al eerder
gezegd, 7.orgde voor geen verrassingen.

(fOlo.Joris Vandm Hourre)

spierde films Ib de Shrink. een spedale
schotdin de Alma, een fuif plus vat en een
gratis ontbijt. Verder waren er een heet
aantal undeerekues. wla{bij vooral de gratis
kondooms veel ahrek alf vonden.

Inhoudelijk baseen 'Kieskeurig' zrch
sterk op wat er het voorbije jaar door de
Yllasploeg is gepresteerd. Men is het erover
eens, dat dit Jaar een hoogtepunt heeft be-
tekend in de werking van de Psychologis·
che Kring. Het sleutelwoord Is volgens -pre-
ses etecr Steven De Peuter dan ook 'konso-
IIdering'. Hij is er zich van bewust dat dat
woord vaak een gebrek aan inhoudelijke
vernieuwing dient te kamoefleren. "maar
de 'Kieskeurig'-pJoeg besta a , vooral uit
nleu~ krachten, die nog maar weinig er-
vering hebben met de kringwerking. We
wtuen een stabiele werking uitbouwen mè't
deze nieuwe mensen en proberen om hel
nivo van vorig jaar Ie handhaven. Er was
btjvöorbeeld het suksesvolle Druk In Leu-
ven, dal we willen uitbouwen tOt een echte
klassieker. ~

Kringlokaal
"Maar ook op onderwijsgebied is er

heel wat vemtcuwends gebeurd. We witten
volgend jaar de verwezenlijkingen van dit
jaar verder uitbouwen. Ik denk daarbij bij-
voorbeeld aan de nieuwe tesisprocedure. en
het uitbouwen van de nieuwe richting ar-
beidspsychologie. ~

Een akuut probleem voor de pas ver-
kozen ploeg word! alleszins het vinden van
een nieuw kringlokaaJ. De nieuwe,
gezamenlijke biblioteek van psychologie en
pedagogie zal in de Dekenstraat Iiggen.
waardoor de kringlokalen en de kursus-
dienst zullen moeten verhuizen. De Peuter:
~En zulke lokalen zijn voor een degelijke
kringwerking uiteraard heel belangrijk.
Men had ons eerst een plaats beloofd in de
kelder van de nieuwe Alma 1. maar de ver-
antwoordelijken kunnen zich hun beloften
blijkbaar niet meer herinneren. We denken
nu aan de kamers boven de Shrink. maar
wc 71jn ook aan he! praten met de dekaan."

Joris .ranssens

Historiaverkiezingen slepen aan

Het oneindige verhaal
In onze neb "Hoe word ik verkozen
als preses van Historia zonder dat er
eigenlijk valabele kandidaten zijn ",
vandaag deel twee: de eerste ronde.

In her eerste deel van dit drieluik (zie Veto
28) kon u al lezen hoe u verkiezingen kan
saboteren. Resumeren we even: één gcldlge
kandidaat trekt zich terug. een nieuwe kan-
dldaat meldt zich met ploeg n a de afsluiting
van de inschrijvingen, Wat eigenlijk niet
kan maar eeglurkend wordt toegestaan bij
gebrek aan valabele kandidaten. Nieuwe
ploeg voert kampagne waarna ploeg ont-
ploft - de ploeg heet toepasselijk 'obus'-
en er een scheurlijst ontstaat dle ook wil
opkomen. Meer hoeft U niette doen opdat
het Neutraal xommnee [Neukom) de ver-
kiezingen ongeldig verklaart en statutair
verplicht wordt met kopstemmen te werken.

Vijfprocentnorm

Kopstemmen wil zeggen dat er op de
sremtormulleren waarop stemgerechtigde
Hlstorlanen hun stem kunnen uitbrengen,
er niet kan gestemd worden op ploegen
maar enkel up individuele personen. Op de
stippt:lJijntjt-S vult u dus netjes en duidelijk
leesbaar een naam van de persoon in die
uw voorkeur wegdraagt. Dit prachtige en
zeer demckrarlsche sySteem kon u vorige
week donderdag in de praktijk bewonderen.
russen elf en vijf kon men in de hal van
L&W mensen naarstig papiertjes in bussen
zien steken onder het waakzame oog van
het Neukom. Wit vijf procent van de stern-
men behaalt (wa! overeenkomt met 12
stemmen). wordt door het Neukom aan-
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vaard als preseskandidaat. Dit is wat men in
vakterminologie de eerste ronde noemt.
Spijlig genoeg is de opkomst niet altijd
groot en Iaa t vooraltweede kan hel wel
eens atwctcn.

Wit vljf procent v..n de stemmen be-
haalt, krijgt dan de kans om zijn belt:id Ie
verdedigen op een verkiezingsdebat. Bij
Hlstorta vindt dat plaats op maandag 29
april. De zeer kritische Hlstodeen. die erom
bekend staat de kandid aten tijdens het de-
bat niet echt het vuur aan de schenen Ie
leggen, zal zich dan een oordeel kunnen
yellen over hel vlees dat hij in zijn kuip
heelt. Vervolgens zal hij na enkele dagen
bezinning op donderdag 2 mei een defini-
tieve beslissing maken. Dit wordt ook wel
de tweede ronde genoemd. Bij de eerste
ronde werd het duidelijk dat Ji1Je Floridor
en Franky Bosryn. respektievelijk ploeg 0-
bus en de man die op de obus sloeg, met
gekend gevolg, zonder probleem de vijfpro-
centnorm zouden halen. Bij gebrek aan
enige konkurrentie behaalden ze zonder
moeite die "norm. Hen wacht dan ook de
zware taak enige klaarheid te scheppen bij
de venroeberde Htstonaan.

Jn het derde en laatste deel van onze
reeks 'Hoe word ik verkozen als preses van
Historia zonder dat er eigenlijk valabele
kandidaten zijn', zullen wij u het debat en
de tweede ronde aanbieden. Hopelijk wordt
in ons derde deel duidelijk of er binnen
Htstorta een debatkultuur bestaat en ol de
tweede ronde elndeüjk uitsluitsel zal bren-
gen over dele Spielerei. Corne and see nexr
week.

vves Van serers

Crapules

Bij Romanla pakten ze hët nog op de
traditionele manier aan, met stembriefjes
dus. Ook hier was er m aa r een ernstige
kandidaat, de ploeg -Crapules de luxe'. en
een lolploeg 'Voor een klare kijk op het
buitenland'. 'Crapules de luxe' had blijk-
baar minder problemen dan de huidige pre-
sidlumploeg 'Le Cerde Vldeux' vorig jaar,
die eerst door een te lage opkomst het ver-
eiste kworum niet haalde. De 'Cr a pules'
haalden 141 voorkeurstemmen.

Sablne Letever

1l\lIlLnt\ U 11. 1111 uuu lil/I! I1 11

Jaargang 22 nr. 29 dd. 29 april 1996 0 lito



WAT WIL REKTOR OOSTERLINCK?

"Ik zou enkel een vrijblij-
vend oriënteringseksamen wil-
len" (Rektorkandidaat Oos-
terlinck in Veto jg. 21, nr. 26)

"lk wil een toelatingseksa-
men voor alle studenten"
(Rektor Oosterlinck in Het
Laatste Nieuws van 23/4/96)

"Ik wil een oriënterings-
proef volgens het model
Coens" (Rektor Oosterlinck in
De Zevende Dag van 28/4196)

oUlO Joargang 22 nr. 29 dd. 29 april 1996
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ore~aktioneel
De rektor

Hel zag er naar Uil dlll rektor oostertrnck
zijn eerste jaar aan hit hoofd van de KU
Leuven zonder opvallende beleidsdaden
lOU afronden. Maar wie hel rumoer van de
laatste weken overschouwt, moet die in-
druk bijstellen. Eerst was er de 'versoepel-
ing' van het ingangseksamen bij de burgles.
vervolgens de prolfenevaluatie en hel toe-
latingscksamen. Stilaan beglm zich een
beeld Ie vannen van de stijl en de visie van
rektor Andr~ oosiernnck.

De nijl is die van de manager, niet van
de herder, als we cud-Kulakrekror wijlen
Frans Van eauweleert tnogen paraft- aseren.
De dlrekte aanpak. met licht autoritaire
trekjes. gektor oosrernnck mag zich dan ïtl
graag een 'demokraat' noemen. hij slaagt er
toch ueeds In de gebruikelijke beleidsorga-
nen het nakijken te geven met lijn open-
baar aangekondigde "persoonlijke ideeën",
of het nu gaat om proffenevaluatie of kon:
doomautomaten. over een "Poster rarerus
Plan voor studenten" of een algemene tee- \
latIngsprocf. De rektor neemt zijn gespreks-
panners graag op snelheid. ZOwel in de
numerus-clausus-kwesde bij de artsen. als
bl] het roelatlngseksamen voor burgerlijk
Ingenieurs nam hiJ hel voonouwen sloeg
andere beleidsverantwoordebjken zowel
binnen als bulten de unief met verstorn-
ming. Vanuit dlt perspektief verbazen de
giftige kommentaren van de kollega-rekte-
ren deze week in de pers allerminst.

De visie achter dat beleid hangt samen
met de stijl. Wie er de toespraken van de
rektor op naslaat en die koppel! aan enkele
van zijn voorstellen, komt uil op een libe-
raal. ekcnomlsuschc gedachtengang. Opval·
lend zijn biJvoorheeld zijn herhaalde ver-
wijzingen naar de negentiende eeuw. een
periode waarin België een ekonomlsche
kopposttte innam. Het was evenwel ook [en
vooral) een periode van sociale ongelijk-
heid. een beetje vergeljjkbaar met de
wantoestanden dle zich nu in de naat-ate-
Hers in het verre Oosten afspelen, maar dal
hoon men nooit in de rektorale speeches.

Ml'er geld voor de (eigenl universnelt.
belere komakten met de bedrijfswereld,
liefdadigheid in plaats van een opwaarde-
ring van dl' sodale voorzieningen, een
terugkerende hulde aan de Europese een-
making.. ... allemaal p'UI hel wel ergens In
hel plaatje van het ekonomische perspek-
tief van de rektor,

Wdlicht wordt het beeld hier rers te
scherp gesteld, maar ook het pleidooi van
de rektor voor een algemeen toelatings-
eksamen kan zo begrepen worden. ook al
zegt hijzelf dat het hem om de 'sociale dl-
mensjes' van het probleem gaat. Bekijk Je
hel vanuit louter ekonomisch perspektief,
dan kan je er n lel omheen dal niet ge-
slaagde studenten geld kosten. Wie echter
iets wil doen aan de slaagsijfers, kan beier
werken aan een volwaardige studiekeuze-
begeleldlng (evemueel inklusief nlet-hln-
dende ortëmertngsproelj en een verdere
opwaardering van hel monitoraat in eigen
schoot. De vraag is daarbij of studeren een
recht is voor redereen ol een voorrecht
voor sommigen. Wat de studentenbeweging
daarvan vindt, lees je op de volgende zes
pagina's.
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Kroniek van een afgeschoten proefballon

De rektor staat alleen
enÎgeen verslikte zich op dim-
tUJ90chtend 2J april in de kof-
tit' toen hij hel gesprek van de

Leuvense rektor Oosterlinck met Het
Laatstf' Nieuws te lezen of te horen
kreeg. KamerapJot:gen streken neer op
de kampussen en vroegen elke student
die ,iel. bewoog welke vijf proffen er
volgens hem aan de deur gezet waren
et! wat zij vonden van Uit algemeen
toeiatingseksamen. Wal het doel was
van de boude uitspraken moet de toe-
komst uitmaken, maar één wak staat
nu al vast: veel vrienden heeft de rek-
tor met het interview "iet gemaakt.

"Ik ben resoluut voor.· zo stelde rektor
005u::rlindc: wanneer hem In het traervtew
gevraagd werd naar nJn men1ng over een
algemeen IOdatingSt:ksamcn. -Hl'! zou heel
wat leed besparen voor een aantal stucen-
ren die het universitair nivo duidelijk niet
aankunnen." Studentenbepcrking als de-
mokratisch maatregel voor een sociaal pro-
bleem. Leuven hoorde het in Keulen don-
deren.

Vooropleiding
Hoewel de nhspraken totaal onver-

wacht kwamen. hadden de studenten snel
hun antwoord klaar, 'Ten eerste Is wat de
rektor zegt een puur persoonlijk standpunt.
en ten tweede een volkomen belachelijk
standpunt," distantieerde de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie Loko zich
van de rektor. Voor de studentenbeweging
is elke vorm van beperklng uit den boze.
Studeren is voor hen een recht: tedereen
moel zich kunnen ontplooien zoals hij dal
zelf wenst. Bovendien vrezen de studenten
dat er bij een todalingsprod per deflnltle
onschuldige slachlOJfers vallen. Het lijkt
inderdaad erg moeilijk om een test te ma-
ken die met een minieme leutenmarge
asplram-studenren met een bchoorhjke
slaagkans onderscheidt van de kanslozen.
Zo'n test 70U daarenboven onrechtvaardig
Lijn tegenover abituriënten die een zwakke
vooropleiding acfuer de rug hebben. "Zo-
lang men geen strukrurele verschillen aan.
brengt in het middelbaar onderwijs om
daar onderlinge nlvoverschlllen tot op een
aanvaardbaar peil te brengen is het onaan-
vaardbaar leerlingen aan een algemeen toe-
latingseksamen Ie onderwerpen", aldus nog

'Café De FlintI 1 ,""'-- • ._--L-_---'
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de Leuvense studenten.
Dat de studenten woedend zouden

reageren op de uitlatingen V.1nde rektor lag
in de lijn van de verwachtingen. Maar ook
op hogere echelons binnen en buiten de'
Alma Mater werd er niet gelachen om de
voorstellen van Oosterlinck. Het rektoraal
zag zich al snel genoodzaakt te benadruk-
ken dat het hier ging om "een persoonlijk
standpunt van de rektor", waarover niet
noodzakelijk een konsensus bestond aan de
unlversuett. Nochtans had de rektor iets
van die strekking gesuggereerd toen hij in
het interview melding maakte van een in-
terne nota over hel toelatlngseksarnen die
onder de dekenen verspreid was en de
goedkeuring van een aantal van hen weg-
droeg. "Nooit gezien, ~ IO replikeerden en-
kele dekanen toen Veto hen vroeg hoe dat
zat met die nota. Veel meer wilde men niet
kwijt: ~HC1 is evident dat er zaken zijn waar
wij om niet akkoord mee kunnen verkla-
ren, - aldus nog een dekaan: "maar het is
niet gepast dat wij daar nu In het openbaar
kommentaar op geven."

Repressief

Dal hel er binnenskamers bovenarms
op zn. is evenwel zeker. "Een dwaas voor-
stel, - zo luidde het harde oordeel van een
hooggeplaatste bron. "Dit is geen entverst-
tair standpunt. De rektor doet die uitspraak
volledig ten persoonlijken titel. In de hoge.
re beleidsorganen van deze universiteit Is
dit voorstel nog nooit ten gronde bespro-
ken. Een dergelijke uitspraak is een gron-
dige verschuiving in het akademische be-
leid. Hel is evident dat zoiets langs de ge-
vestigde belejdsorganen moet passeren."
Een meer gematigde bron hield het bij een
"persoonlijke opwerping voor een probleem
dal in een ruim kader moet gezien worden.'

Het is niet de eerste keer dal de rektor
deining veroorraaer-mer ziJn ~pennrmfl11te
ldeeën ". Men herinnen zich ongetwijfeld
hel Poster-Parerus-Plan voor studenten en
recent nog de voerstellen lOt aanpassing
van het ingangseksamen burgerlijk Inge-
nieur. Werd alles tot dusver met de mantel
der liefde bedekt. dan lijkt de rektor nu
toch wel op erg zere tenen getrapt te heb-
ben. Vooral het zo openlijk uitpakken met
het stepzenen van de leeropdrachten van
vijf professoren - dat stond te lezen in het-
zelfde anikel (zie elders In dit blad) - kan
wel eens een taktische blunder zijn. De ver-
warring en geruchten molens die vervolgens
op gang kwamen, zorgden voor een schok
in hel professorenkorps. die niet licht ver-
leerd werd. Vele proffen begrepen niet
waarom de rektor zo in het openbaar ziJn
akademisch personeel ëesevoeëerde.

Taboe

Maar ook buiten de eigen universiteit
werd de boodschap van de rektor klaar en
duidelijk omvangen ... en op verontweardr-
ging onthaald. In gesprekken met De Mor·
gen en de Finandeel Ekonomlsche Tijd spa-
ren kollega-rektoren Jacques Willems
(RUG) en Els Wille (VUB) hun kritiek niet.
"Er zullen altijd mensen zijn die een ver-
keerde keuze maken, maar dat is de prijs
die ik bereid ben Ie betalen voor de vrije
studiekeuze. " aldus de Gentse rektor. die
zich een radikaal regenstander noemt van
een voorafgaande proef. xekror Wille ging
nog verder: -WIj vinden het een repressie!
voorstel," aldus de VUB-rek1Or die verder
Stelde dat het de taak van het sekundalr
onderwijs is de scholieren voor Ie bereiden
op een geschikte studiekeuze.

Dat de kontrau-es uit Gent en Brussel
afwijzend zouden reageren was voorspel-
baar. Het overkoepelend orgaan van de
V1.1.1mseumversnenen Vlir, waarin dus ook
de KU Leuven zetelt, heeft zich altijd verlet
tegen een srudentenbeperklng. Hel ingangs-
eksamen voor de eerste kan geneeskunde
werd -slechis om uitzonderlijk zware rede-

•

fOlo Jan-Fran5 Lemmens

nen- aanvaard, luidens een vur-nora hier-
over uit oktober 1995. Ook bij de bepaling
van dat standpunt - tevoren had de Vlir
zich altijd uitgesproken tegen een ingangs-
eksamen - was hel de Leuvense rektor die
de forsing voerde, nler 101 ieders genoegen.

gejsoteerd staat met zijn standpunt. Alleen
in de redakuonele kommernaarstukken in
De Standaard en de Finandeel Ekenomi-
sche TIjd werd de redenering van rektor
Oosterlinck ondersteund. Voorlopig is het
proefballonnetje va n de rektor niet hoog
geraakt. M.1ar het taboe is doorbroken. En
misschien was hel daar wel om te doen.Hoog

Dat alles maakt dat de rektor tamelijk Bart Eeckhout

Oriënleren ol selekteren?
In de nota van de 'werkgroep toelatlngsbeleid' van de ondèrwljSra.ad worden tien
maatregden voorgesteld om de rnaroom aan te passen.

1. Verbete.ring van de rtudiek.euzcbcge.1e1dina: naast een herwaardering van P.MS
en kj.asSt':raad, kan men de abtturtënten ook heter informeren over de marktbeboehen
(middels behoefre-onderzeekj en de spedfleke vereisten voor een welbepaalde opleldlng.

2. Ee:n vrIJbHJv("ndlt or1~ntatif"proe( voor eerste kan: een niet-bindende test die
peilt naar de mogclijkheden van alle ahlturiënten om hen toe te IJlen de srudtekeuze
beier te onêrueee.
J_ Ontr.adingsk'ampagnlt: op basls van bijvoorbeeld arbt..'idsmarkCperspektieven kan
men vrijblijvend afrad~ een bepaalde opleiding te volgen.

4. Toegangsbltperk.ing op ba5îs vin dit vooropleiding: je wordt geweigerd op basis
van je vakkenpakket in het sekundatr onderwijs. dolt onvoldoende wordt geacht voor
een hogere Qpleiding.

5. (Gewogen) Loting; of je naar de unief m~ wordt bepaald door het noodloi, al dan
niet een handje geholpen door een aantal criteria (geslacht, studjeresultaten. ,.)

6. Toelattngseksanu."n vóór de eerste kan: Iedereen doet met: aan een voorafgaand
eksamen. Wie niet slaagt. knmt eter op de unief.

7, gen propMeuttsch .kwildrill1ftler: dril' maanden voorbereidende opleiding tussen
sekundate en untversnatr onderwïjs, afgerond met een eksamen. Wie niet slaagt, komt.
niet op de unief.

S. !k)ektle na de eerste kan: alleen als je ook slaagt in de bijkOmende test ga je door
naar het tweede jaar, anders word je -gecrtëmee-d' naar een andere opleidlng.

9. Verbr«llnB van de arbeid$perspekt.ieven~ vermeerdering van bet aantal
uiHtroommogelijkhedcn_

10. ceen bisjaar in eerste kan; je mag Je geen twee keer imchrlj\len voor het eerste
jaar van een bepaalde opleldtng.

(bel
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De 'interne nota' over toelatingsbeleid eksplosje van de instroom van het hoger
onderwijs was er hel gevolg van. Vandaag
staat de ekonomtsche situatie in West-
Europa er heel wat minder rooskleurig
voor. Her en der worden dan ook vragen
gesteld bij de kostprijs van dal hoger onder-
wijs.

Hel probleem van de kostprijs en effl-
ctênue van een massale paniàpatie aan het
hoger onderwijs is dan ook één van de
meest aangehaalde argumenten om de
instroom in te dijken. luidens de werk-
groep. Hel Is ook een sleutelargument in de
redenering van rektor Oosterlînck. De vraag
hierbij is echter of onderwijs wel kan
bekeken worden vanuit het strikt ekono-
mische perspeknet van de kosten-haten-
analyse. "Hoe meel men de 'waarde' van
persoonlijke vorming?". verwoordt de
werkgroep de reserves van sommigen bij dit
argument. vua-rektor Els Witte Stelt het in
De!Morgen iets krachtiger: ~Ook het argu-
ment als zouden gebuisde studenten
handenvol geld kosten, is enigzins perfide.
Het is lout om alles ekonomisch te
bekijken. Studenten hebben recht op een
eerlijke kans, punt UiL~

Niets nieuws onder
de zon

Motivatie

Andere argumenten worden vooral
gebruikt in de diskussie over de beperking
van het aantal zorgenverstrekkers. Zo zou
de Europese kontekst - in al onze buur-
landen ~~t er wel één of andere vorm
van studentenbeperking in biomedische
opleidingen - druk uitoefenen op de vrije
toegang aan onze universiteiten. Ook zou
het grote aantal artsen de kwaliteit van de
gezondheldzorg in gevaar brengen en de
kosten In de gezondbeidzorg lel doen
oplopen. Kon samengevat: meer artsen
krijlien minder patiënten en dus minder
praktfjkoefenlng en zouden bovendien
geneigd zijn om sneller voor te schrijven of
te onderzoeken. De studenten hebben deze
redenering nooit helemaal aanvaard en
hebben altijd betreurd dat de gezondheld-
zorg de bespartngszweneplet doorschoof
naar het onderwijs. De legitimiteit van deze
argumenten'Wijh'hoedanook beperkt tot de
biomedische sektor, waar het hoger belang
van de volksgezondheid kon worden
Ingeroepen.

Behalve argumenten van maatschap'
peljjke aard worden er in de nota van de
werkgroep ook onderwijstechnische argu-
menten aangehaald. Een instroombeper-
king zou verhelpen aan het aantal onechte
of ongemotiveerde studiekeuzes. Sommige
studenten doen maar wal, luidt de kr!llek
hier. Hierbij moet evenwel de vraag gesteld
worden of een eksamen wel de meest
geschikte manier is om dit probleem uit de
wereld Ie helpen. Een beter onëmerrngs-
beleid - gekoördineerd vanuit een geher-
waardeerd PMS. zoals de studenten al sinds
jaar en dag vragen - zou dit probleem
wellicht veel beter opvangen- Studenten
zouden in dat geval bruikbare informatie
krijgen over hoe hun spectîleke kwaliteiten
het beste aan te wenden. En wie toch tegen
het niet-bindende advies wil ingaan, beo •
wijst meteen over de nodige rnctlvatle te
beschikken om een kans te maken In de
gewenste opleiding.

R~ktor is dol!tr dan dol Uoto Jan-Frans lLmml11s)

Oin van de meest verrassende
passages in liet inmiddels
beruchte interview met rektor

Oosteriinck in Het Laatste Nieuws
van 2J april is ongetwijfeld die over
het 'algt!mun toelal;"gseksamen'.
Hierover zegt de rektor: "'Ik heb er
een interne 1I0ta over geschreven, die
al is voorgelegd aan de dekanen. En
ik heb vastgesteld dat een aanzienlIjk
aantal detcanen het idee niet afwijst ."
Verbazillg alom, niet in het minst bij
de dekallell ui/. die geen weet hadden
van zo'n Ilota. Enig zoekwerk leverde
uiteindelijk toch hel dokument op dat
waarschijnlijk door de rektor werd
bedoeld: een 'oriënterende nota van
de onderwijsraad met betrekking tot
het toegangsbeleid tot de universiteit.'

De belangrijkste veusrelueg ts wellicht dat
er nergens In hel bewuste dokument ge-
pielt wordt voor een algemeen roeteungs-
eksamen. Het betrelt hier het eindverslag
van de 'Werkgroep Toelatingsbeleid tot de
untversnetr van maart 1996, waarin de
problemadek van de tonroom van studen-
ten wordt geschetst en waarin alle mogelf]-
ke maatregelen worden genoemd dil:
kunnen genomen worden om die Instroom
te "remediëren". Voor geen enkele maat-
regel wordt evenwel een voorkeur uit-
gesproken en dat was ook nooit de bedoe-

Iing van de werkgroep. -ue opdracht van
de werkgreep was niet om een uitgewerkt
srandpum van de onderwijsraad voor Ie
bereiden, maar wel om een Inventaris op
te maken van argumenten dle gehanteerd
worden om ingrepen in de Insuoom In het
uruversnair onderwijs te leglilmeren ofte
verwerpen, vergezeld van varianten van
oplossingen die voorgesteld worden.", zo
staat in de inleiding van de nora IC lezen.

Perfide
Monitoraat

Hét argument om de vrije Instroom te
behouden, blijh de demokratlserlng van het
onderwijs, aldus de werkgroep: ·Vanult dit
perspeklief heeft iedereen het recht op het
volgen van hoger onderwijs dal beant-
woordt aan zijn kapactrenen en Interesse.
Dil betekent dat de kans tot het volgen van
hoger onderwijs niet gekoppeld mag tijn
aan soctate klasse of maatschappelljke post-
tie. maar wel aan de tmellekruele mogelijk-
heden van elk lndivldu." Nochtans staal dit
uitgangspunt van het huidige onderwijs.
beleid fel ter diskussie, 7.0 wordt verder
benadrukt. De demokransenngsgedachte
ontstond vlak na de tweede wereldoorlog,
De samenleving had er, gezien de ekonomr-
sche ekspensle in west-Europa. alle belang
bij om de sociale en finandële drempels
voor het hoger onderwijS uit de weg IC
ruimen om aan de enorme vraag voor
hooggeschoolden te kunnen voldoen. Een

Ook zouden de grote aamallen studen-
ten - en de daarmee gepaard gaande grote
groepen - de kwaliteit van hun eigen
onderwijs bedreigen. Professoren zijn
volgens deze redenering door de omstan-
digheden gedwongen anoniem ex cathedra
Ie doceren. terwijl er voor een individuele
begeleiding weinig plaats is. Toch moet
rekening gehouden worden met het feil dat
meer studenten via het inschrijvingsgeld en
de daaraan gekoppelde overhetdsubsrdre
(de eerste geldstroom) ook meer geld In het
akademlsche la'tje brengen. Hierdoor komt
er rutmie vrf om voldoende akademisch
personeel aan te werven om de grote
groepen op te delen. De vraag is echter
hoeveel profs bereid Zijn urn hun colleges
vier keer In plaats van één keer Ie geven.

Tot slot wordt volgens de werkgroep
ook de grote groep mislukkingen eange-
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grepen om de instroom't~ beperken.
Onderzoek wees uit dat engeveer zes

op tien studenten werkelijk een universitair
diploma haalt. Bij slagen of mislukken
sjlttlt kennis uiteraard een grote rol. Min-
der kwantificeerbare Iaktoren als kunde.
Inzet, persoonlijkheid, vooropleiding.
sociale achtergrond - de steun die je al
dan niet Ihuis krijgl bijvoorbeeld - en de
eigenheid van hel hoger onderwijs Zijn
daarbij echter evenmin te verwaarlozen.

Velen vragen zich af of het mogelijk is
een proef op te stellen die met aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheld kan vast-
stellen wie over de juiSttl kwaliteiten
beschikt om een welbepaalde: studie aan te
vangen, en wie niet. Bovendten biedt zo'n
roelarlngsproet geen enkele garantie op
geslaagde eksamens. De slaagsijfl"T'Sin
eerste kan liggen In de richtingen burgerlijk
Ingenieur en burgerlijk ingenleur-archhekt.
waar er al zo'n proef georganiseerd wordt,
nog altIjd niet cruzenend hoog. Volgens de
recentste sïjrers. die al van 1992-1993
dateren, gaan burgles en arcbies met
respektievelijk 67,5 en 60 procent wel
boven het gemiddelde van 47 procent voor
de ganse unlversltelt, maar toch slaagt nog
altijd een derde niet in de eerste kan. De
Studenten zien eerder een oplossing voor
dit probleem in een verdere uitbouw van
het monitoraat en van ~ studiebegeleiding
in het algemeen.

,

•
\

Nieuws

De nota somt ook tien mogelijkheden
op om leiS te veranderen aan de Instroom
(zie kader). Daarbij worden ook behoorlijk
radlkalë senarto's In rekening genomen,
zoals een al dan niet gewogen loting of ITn
doorbreken van de: omntvalemrcwer voor
sekundalr onderwijs. Dal zou hel geval zijn
als men alleen abituriënten uit bepaalde
rtchungen tot de unief roe zou laren. Daar-
naast komen ook de maatregelen aan bod
die de voorkeur van de studenten wegdra-
gen: een verbetering van de studiekeuze-
begeleiding door het PMS, eventueel
gekoppeld aan een niet-bindende maar wel
verplichte ortëruaûeproef voor de eerste
kandidatuur. Nogmaals de nota: "De vrlj-
blijvende ortëruaneproe! stelt zich tot doel
voor de eerst!" kandidatuur dl.' abituriënt
een beter inzicht te geven in eigen kennen
en kunnen. met het oog op een meer
bewuste en gefundeerde studlekeuze."

Het minste wat je van het dokument in
kwestie kunt zeggen is dat het !Jun nota is
over een algemene toeladngsproet. Men
mag aannemen dat de uitleg van dl;' rektor
tijdens het Interview ten behoeve van de
lezer van Het Laatste Nieuws enigzins
'aangepast' werd. Toch blijft de vraag
waarom rekter Oosterftnek dit werkverslag
gebruikt om zijn persoonlijk standpunt te
Illustreren. Dat was alleszins niet de
bedoeling van de werkgroep, en evenmin
stemt de door hem voorgestelde maal-
rege! overeen met hun objektieve konklu-
sles.

Bart zeekbout
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Is een eerlijke toelatingsproef haalbaar?

Psycholoog Piet Janssen: "Ik treed de
rektor bij"
0"de hevigheid van het

politiek-ideologiscllt! debat
omtrent de demokratische

aanvaardbaarheid van een algemene
toelatingsproef aan de universiteiten,
wordt een andere kwt!Stie wel eens
over het hoofd gezien: de puur tech-
nisch-wetenschappelijke haalbaarheid
van ZO'" proef. Of. om de woorden
van eh rektor in vraag te stellen; is
het werkelijk mogelijk om van tien tot
twintig procent van de eerstejaars met
zekerheid uit te make" dat ze "00;'
zullen slagen? Professor Piet Janssen,
die zich als psychodiagtlosticus reeds
jaren met deze materie bezighoudt,
meent van wel.

Over de predlkneve waarde van eksamens.
testen en proeven allerhande is in de psy-
chologische en sociologische ureratuur
reeds ultvoerlg gedlskusslcerd. Zo zijn
psychologen en pedagogen al uenteüen
jaren naarstig op zoek naar crtrerfa om een
zo eksakt mogelijke voorspelling te rnaken
van het al dan niet slagen van eerstejaar-
srudenren. Reeds in 1981 meende Paul
Wouters (UlA) dat bijvoorbeeld lruelltgentle
op zich helemaal nlet beslissend ts voor de
kans op slagen In het hoger onderwijs.
wanneer bijkomende persoonlijkheids-
proeven worden afgenomen om uit maken
wie als kandldatuurstuderu kan afgeschre-
ven worden, kan de foutenmarge enigZins
verkleind worden. In 1987 toonde professor
Stinissen (KU Leuven) echter aan dal dan
nog vierendenig procent van de afgeweze-
nen ten onrechte zouden geweigerd
worden.

IQ

Professor Piet Jenssen (KU Leuven)
daarentegen is er van ovenuigd dat het
mogelijk is om enkel aan de hand van het
IQ een adekwaat onderscheid te maken
tussen toekomstige -mtslukkers- en roekom-
st!ge geslaagden. Hiermee treedt hij rektor
Oostertmek bij In zijn uitspraak van vorige
week. "HCl is Inderdaad mogelijk om van
rond de twintig procent van de Ingeschre-
ven studenten in de eerste kandidatuur met
zekerheid 1(.' zeggen dat ze niet zullen sla-
gen dat jaar: aldus Jenssen. HIJ vl"rwijSt in
dlt verband naar hel onderzoek dat Marlies
Leeante (KU Leuven) in 1981 heef
verricht.

Uitgaande van de matige korrelatie
(0,30) die er tussen Intelligentie en studie-
resultaten bestaat, kan men weliswaar net-
len dat een heel palet aan andere takteren
- wilskracht, studtemerode. kwaliteit van
de middelbare opleiding. prestatiemotivatie.
Interesse. enzovoort - medebepalend is
voor het al dan niet slagen in hel eerste

jaar.
tacanre ging echter de aard van (hun)

verband na en kwam tot de vaststelling dat
dat nier echt lineair Is, met andere woorden
dat er een knik zit in de grafische voor-
stelling ervan.me grafiek)

Konkreet komt het erop neer dat die
sturing bl] het behalen van een bepaald
eindresultaat door andere Iakroren dan de
zuivere intelligentie zich maar kan voor-
doen bij ee-n groep van studenten van wie
het IQ tussen twee punten (namelijk tussen
een Ahro-skore van 41 en 54}ls gelegen.
De resultaten van de twee: groepen van
studenten die daarboven of daaronder lig·
gen, dit wil leggen de relatief 'dommere' en
relatlef 'slimmere', zouden dus wel voor-
spelbaar worden op basis van intelligentie
alleen. Ruw geschetst: wie niet over een
bepaald IQ beschikt. maakt - mottvane of
niet - geen kans, en bij wie hoger dan de
bovengrens skoon, spelen eksreme fak-

Maar Jamsen nuanceert: MIksiuil wel niet
uit dat van de duizend afgekeurde gevallen
e-r één of twee onterecht zijn." En daar
begint het aloude schoentje natuurlijk
opnieuw Ie wringen. Immers. wanneer
men In overweging neemt dat elk jaar
vijhigduî:.tend jongeren hun kans wuten
wagen om aan de unief te studeren, dan
betekent dat dat - nogmaals: jaarlijks-
aan vijftig lot honderd van hen ten en-
rechte een universitair dfploma is ontzegd.
Jenssen bagatelliseert die foutenmarge van
0, I of O,l procent door te stellen dat "we
dan op eenzelfde nivo ~an nauwkeurigheid
zitten als hetgeen men henteert bij besjun
na deliberatie door de cksamenkommlssle
op het einde van de eerste kandlderuur."
Maar Jenssen vergeet er evenwel bij te
vermelden dal studenten die hierbij alge-
keurd worden voor het volgende jaar, hun
kans opnieuw kunnen wagen en dan mis-
senten wel slagen omdat ze, om maar één

VtTJ'{aa!sij dal nitl? Ook een It laag IQ uia,.? ([CIODirk lkmard)

dtsknmtneerr tussen toekomstig geslaagden
en bij voorbaat mislukten. Die aanwezig-
heid zelf van zo'n maJ.1Cenjk te verschuiven
aanvaardingsijfer - bijvoorbedd de twintig
procent die renssec met oostenmek voor-
opstelt - kan al snel aanleiding geven tot
manipulatie ervan in funktie van één of
ander pijnlijk begrotingstekort. In ieder
geval houdt de invoer van een bindende
toelatingsproei op zich reeds het gevaar in
dat de proef gebruikt gaat worden bij
besparlngs:maatregelen, precies omdat hij
voornet in "een criteriumwaarde aan de
hand waarvan men minder kontroleerbaar
en minder opvallend kan diskrlmineren.

Daarbij komt nog dat een toelaungs-
proef. zelfs In het geval dal deze perfekr
prediktlef zou zijn, ook onrechtstreeks to&
nog onrechtvaardig kan werken. Het is
immers niet ondenkbaar dat zo'n bindende
proef Jongeren ommocdlgv en zelfs afschrikt
om universitair onderwijS aan te vanen.
Het Ugt tevens voor de hand dat die oru-
moedlging, in de zin van 'ik zal loch wel
niet slagen in die proef', het eerst zal roes-
laan bij jongeren die uit een sociale
kontekst komen waar universitair onder-
wijs niet evident is en ook niet aangemoe-
digd wordt. maar dle toch het potentieel
bezuren om het er met sukses van af te
brengen. Ook vanuit die redenering zou
een toelatlngsproef dus een hele stap terug
betekenen in de strijd om de demokrause-
ring van hel onderwijs.

Precies omwlile van de tot nu
opgesomde nadelen lijkt her voorsrel dat de
Leuvense Overkoepelende xnngorgantseue
(Loko) aanhangt. een redelijk alternatief:
gebruik de proef niet als een selekrle-
instrument. maar beschouw deuuslag
ervan als een oriënterend advies in een
uitgebreid kader van studtekeuzebegelel-
ding. In dat geval wordt net bovendien
mogelijk om na te gaan of de proef tnoer-
daad zo akuraar zal zijn als Piet Jenssen
meent te weten. Hel spreek! voor zich dat
zoiets bij een bindende selektleproef logts-
cherwiJs uitgesloten is. De studenten die
werden afgewezen. zullen immers nooit de
gelegenheid krijgen om hel door de proef
aangevoerde oordeel over hen te onrkrech-
ten.

toren ook minder een rol. Hier ligt voor
ranssen dan ook een legltimering van de
stelling dat hel deel van de studenten (of
asptram-srudemen) die zich op de onderste
sporten van de InteUlgenûeladder bevinden.
met Stellige zekerheid niet zullen slagen
aan de universiteit. "Dat kan twee-emwtn-
tig procent van de huidige eerstejaars zijn,
maar evengoed achttien of misschien nog
war minder, maar globaal genomen kan men
stellen dat één Vijlde van de eersiejaersru-
denren echt niet in staat is om met sukses
een jaar aan de universiteit door te kernen."

ding te noemen, beier zijn aangepast aan
het 'harde leven' in Leuven.

Een meer technische kritiek Is dat
Jenssen er In zijn visie van uit gaal dat
intelligenue een Statisch gegeven 15,een
punt waarop niet alle: psychologen het me!
hem zullen eens zijn. volgens bepaalde
teoneên zou intelligentie zich met de jaren
nog kunnen ontwikkelen. niet hel minst
doordat aan een universtten verwacht
wordt dat men op een verstandelijk aküeve
manier mei kennis en tnformarte omgaat.
Het Is dus niet uitgesloten dat intelligentie
niet alleen een voorwaarde is om te stu-
deren, maar levens ook een logisch uit-
vloetsel ervan. Deze opwerping geldt des te
meer In het geval men een IQ·test hanteert
met een groot aandeel aan 'vragen' die
pellen naar feitelijke kennis. Iets waarvan Tom MIchielsen
men mag aannemen dat die aan een

l:(tI~ 1Percentage % universiteit loch wel aangroeit.

ec Pijnlijk cr. ~,.
7D ft

Een ander gevaar schuilt in hel feit zelf Tiensestraat 118 - Leuven

se dal men zich gaat bedienen van een krttt- OUI/23.70.30
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• Nog enkele data vrij.Er blijkt een kurvilinealr verband te bestaan tussen de Intc:.lligc:ntie [Ahto-skcre] en het be- :,
haalde percentage (% eerste zittijd) in de proefgroep eerstejaars psychologie (Lacante. 1981). • BELNU 075/45.09.30,••

Schoentje

~p basis van de hypotese van .ranssen
kan men vanuit louter technisch oogpunt
rektor Oosterftnek niets in de weg leggen
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Wat bepaalt de studiekeuze?

Met zijn allen naar de universiteit

D«t gij dat thuis ook?

eoarom studeer jij rechten, je
buurman wiskunde en iemand
anders gnwHJn niets? Waarom

gaat de ene naar de universiteit. en
de andere naar de fabriek? Geeft in-
dividueel talent hier de doorslag. of
blijkt de sociale achtergrond de door-
swg te geven? Bn "oe kan een oriën-
tatie- of selektieproef hier korrigerend
we ..un?

Van de zeventigduizend kinderen die jaar-
lijks hun schoolloopbaan beginnen, komen
er volKcns een Oesorapport uil 1992 uuetn-
delljk eenendenig procent terecht aan de
univershen. Sleelus achtenvijhig procent
hiervan behaalt een unrversnatr diploma.
Waarom kiest iemand voor de entverstten
en welke sociale fakroren berillen die keu-
re? Volgens professor Verhocven (in 'In de
builenbaan ... nog steeds?'. p.verhoeven en
andcren., Leuven 1992) wordt de keuze
voor universitair onderwijs In hoge marc
bepaald door de vooropleiding en niet in de
eerste plaats. wals velen denken, door de
sociale klasse waaruit men afkornstlg is.
Hoewel alle afgestudeerden van het middel-

baar onderwijs - behalve die uit het be-
roepsonderwijs - formeel gezien gelijke
kansen hebben om deel te nemen aan uni-
versitair onderwijs. blijkt dal sommige rich-
tingen (zoals latijn en wiskunde) systema-
tisch naar een universitaire opleiding lei-
den. Andere richtingen, voornamelijk tech-
nische, lelden van de universiteit weg.
Slechts vijf procent van de studenten ult
hel technisch middelbaar onderwijs zet de
Slap naar de universttelt. Achteraf slaagt
slecht uen procent hiervan in het eerste
Jaar.

Ouders

Toch Is er een verband, lij hel indirekt,
tussen de cpleldlngskeuze in hel hoger on-
derwijs en de sociale klasse waaruit de Stu-
dent afkomstig is. De keuze voor de mid-
delbare schoolopleldJng gebeurt In belang-
rijke mate door de cocers.touders uh hoge-
re sociale klassen sturen hun kinderen naar
zogenaamde 'sterkere' richtingen van hct
algemeen sekundalr onderwijs, voorname-
lijk de Latijnse richtingen. A.mge7Jen de
doorstroming tussen deze 'sterkere' sekun-
dalre opleidingen groter is dan die van de

Verklarende index: orlinteringsproel en
toegangseksamen
In het Belgische onderwijssysteem heeft in prindpe Iedereen die in bet béllt Is van een
diploma sekundatr ondefWIjs ~ng tot het hoger onderwijs. D~t Is In één zin de fameuze
omntvatentïewer. UfU<mdering hierop is de opleiding burgerlijk inge:nleut. WIl men d(ze
studje unvauen dan moel men een reegangsproef of Ingangseksamen aflesgen. Iedereen
die deze' proef met sukses aflegt. kan de: opleiding aanvenen. Zo'n l1fja''BukJlJ'''bI tal in
de nabije reekomst wellicht ingevoerd worden voer de kandldaar-geneeskundesrudem.
over de modaliteiten van deze test is men hel [lug nkl voUedlg eens. Men "kan besüssen
om een numerus clauws in te stellen. Dat berekent dal enkel die studenten dje slagen to
hel toegangseksamen de studie geneeskunde kunnen aanvanen. net wals bij hurgerlijk
ingenieur. Men kan daarbij ook nog een IfUmet"Ul fixus bepalen, Dm wordt vooraf vastge-
legd boeveel studenten de 5tudie mogen aanvatten. Bijvoorbeeld: enkel de VljrhondeTrl
studenten met de beste resultaten op het tngangseksarnen worden dan toegelaten.

Een "riDr~['lQOglle melen of een student g~11ct ti voor een bepaalde stu-
dje. neen bij de kennis, lalenten en vaardigheden die veretse tij!) OOIdeee studie sukses-
vol te doorlopen? De uitslag van een oriëntèringspwef is niel bindend. u de ul!s.lag van
de test wel bindend dan spredn men van een tl>i!atiIf5spr04

Er besraee een algemene orlêntertngsproef en een 5pc:cUïeke proef. Een algemene Int
meet ol een studem geschlkt is om bijvoorbeeld universitaire studies aan te vanen. Een
spc:clfleke lest meet of iemand voldoende kapadtetten heefr om een bepaalde richting,
biJvoorbecld Germaanse talen of natuurkunde. aao te vatten. Het afleggen van zo'n test
kan vetplkhl woreen VOOl" alle studenten die universitaire studies willen aanvanen of
fakulullld ingerlchr worden. Enkel die studenten die geïnteresseerd zijn, leggen dan een
test af. (ad)

(/aw Joris Vtlndm Haunt)

'zwakkere' opleidingen, ziJn studenten uit
de hogere Inkomensklasse beter vertegen-
woordlgd In de universiteit.

Professor Nonnemen [ln 'Dragen in-
gangstoetsen voor hoger onderwijs bij 101

de billijkheid en efficiëntie' in 'Van sekun-
dair naar hoger onderwijs, Garant, Leuvel)..
1993) onderkent nog andere Iaktoren die
bepalend lijn voor de keuze van een uni-
versitaire opleiding. Zo blijkt ee n belangrijk
element In CIC'keuze voor universitaire sru-
dies de zogenaamde cpponurürenskosr van
de studie te rijn: terwijl men studeert heeft
men geen inkomen. Voor een aantal gezin.
nen is deze opportuniteitskost II~belangrijk
zodat zi] niet kunnen overhaatd worden deel
te nemen aan het univcrsltalr onderwijs.
De kompensatie van de studlekest via beur-
zen en kinderbijslag. en zelfs een volledige
financkring van de kosten van de universi-
taire opleiding. is voor hen onvoldoende.

Het positieve element aan de subsidië-
ring van hoger onderwijs is, volgens Non-
neman, dat het gezinnen voor wie de op-
pcnunhehskosr nlet te veel doorweegt.

aanzet 101de konsumptie van hoger onder-
wijs. EC'n tweede doorslaggevende faktor is
de financiële risikcbereidheid van een ge-
zin. Een gezin mei een laag inkomen zal
pas bereid z.Ijn de universitaire studies van
de studem te fInanderen Indien de slaag-
kansen hoog zijn en de finandële rtsiko's
laag. BIJ gezinnen met een hoog inkomen
zal het mislukken van de student in zijn
studies ûnancteet minder doorwegen. Non-
neman wijst hier op een negatieve korre-
latie tussen talent en inkomen: hoe lager
het gezinslnkomen. hoe groter her talent
van de student moeten zijn om dezelfde
slaagkansen te hebben.

Dit laatste element wordt door warter
Nonneman aangegrepen om te pleiten voor
een bindende selektfeproet. Het slagen In
een opleiding wordt vpomamdljk bepaald
door de verworven kl)nnis en vaardighe-
den. Aangezien het talent bij de studenten
uit de lagere inkomens'kalegot1e aan de
universiteit groter i\dan het talent biJ de
hogere tnkomenskaregone zal een ingangs-
eksamen voornamelijk de~opbekwame stu-
denten uit de hogere Inkomensklasse de-
mineren. De oververtegenwoojdiglng van
de hoge Inkomensklasse en de onderverte-
genwoordiging van de lage Inkomensklasse
wordt hierdoor enigzins gckorrigeerd. De
samenstelling van de groep beginnende
studenten zal demokrauscher zijn, aldus
J:lonneman. Door het verminderd studente-
naantal zal men de vrijgekomen ünenoële
middelen kunnen gebruiken om een her-
verdelend stelsel van studie-Inkomen op te
zetten. Studenten uit lagere Inkornenskare-
gorie zullen een inkomen ontvangen dal
tegemoet komt aan de opponunhehskost.
De drempel naar hel universitair onderwijS
zal op die manier verlaagd worden. "'-

Annemle rreckx

De rendabiliteit van een selektieproei

«) 1810 ]fUlrga"9 22 tlr. 29 dd. 29 april 1996 ..

I.n BdgIf wordt het onderwijs gesubsidieerd door de overheid, OU$ouderw:ijssystcem is
op rldtzell niet rendabel. Mailr onderwlJs.is Iegelijk een Investering in de roekomst. dat
betekent dat men nu uitgaven doet en takemsten derft in de hoop deze in de toekomst Ie
rekupereren. Men onderscheidt dan ook twee soorten smcrekcsten: de maatschappeffjke
kosten - die: vooral te maken hebben met de inrichting van het ondem1j~ - en de indi-
vtduele kosten. Deze laatste ornvauen de opportunnenskost ttetWfjl men studeert kan
men niet werken en heeft men dus geen inkom~n), de pellO(}nlijke kosten, en de
psychologische kosten (een mislukldngst.r'auma bljvoorbeetd).

.Blj de mi:sluk.ldos ven de unlvershalre studie is het dulddijk dat kosten die door de
overheid en het Individu gemaakt werden niet meer gerekupereerd kunnen worden.
Daarom pleit men wel eens voor het Invoeren van een selektieproef. Dat betekent dal
studenten die niet slagen In de proef geen universitaire studies kunnen aanvallen. Zo'n
:;;e1ektltllroef hedt voordelen: men vermijdt ma.,tschappeUjke en persoonb,ikt: kosten.

Protessor Nonnemen (Ufda) berekende (In Dragen Ingangstoetsen voor Hoger ön-
~rwiJs bij tOt de billijJchdd en effidëntIe7', in 'Van sekundait naar Hoger OnderwijS',
Leuven J993) boe selektief een toe~ngsprod moet.zijn opdat de maatschappelijke waar-
de van een sjsreem met tOegangsproef groter wordt dan ons huldjge. open systeem.
Opdat een selekûesvsreem 'rendabel' zou ~jn moer de test een voorspellend vcrmogen
hebben van twee op doe ceetnemers. Dat betekent dat een lest met 66,6 procent Juist.
held moel kunnen voorspellen of iemand gC'S('hikl is om umversuatre studles aan te
venen. Is de test minder korrekt dan zal deze m.tatsdl.,ppelijke kosten mei x1ch meebren-
gen. Het gaat dan vooral om de kosten dJe veroorzaakt zijn door de 'testlmperfektks';
een aantal studenten die wel veidoende talenten hebben orn umveouatre studies aan Ie
vatten, eeüen de test nlet naar behoren at1eggc:n en afgewezen worden. Dat betekent een
kost: talent gaat immers maatschappelijk verïoren. Hieraan kan verhelpen worden deer
herkansingsmo8diJkhèden In te beuwen of de resultaten van de sctckne niet bindend te
maken. Een andere vraag die in deze ekonomtsche redenering verloren gaal, Is of een
~ met een onnauwkeurigheid van pakweg twinti& of denig procenl wel meatschappe-
lijk 1:(Verantwoorden Is. (ad)
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Studenten 'bezoeken' rektoraat

Heden reklorvisilalie
Ooms vraagt een mens zich af. ..

Waarom wachten onderwijs-
beleidsvoerders telkNlS de lenk

af om lucht te geven aan onpopulaire
maatregelen of voorstellen? Omdat ze
liever in een bllH!iende tuin dan in
een krap buro belaagd worden door
de nationale pers? Wellicht niet. Om·
dat de studenten dan wel iets anders
tum hun hoofd hebben dan oppositie
voeren? Dat komt al dichter in de
buurt. Het schot WXJrde stwkntenboeg
van rektor Oosterlinck in verband met
hel algemeen roegangseksamen kwam
hard aan. De reaktie was navenant.
Vijftig studenten trotseerden ik stll-
diedruk en brachten doruhrdagmid-
dag eenonverwacht'b~k' aan het
rektoraat. Zeg niet bezetting, maar
rektörvisiuuie.

Mei haar rekrorvlsnatte alludeerde de Leu-
vense studentenbeweging Loko op dal an-
dere nleuwsfelt dat de KU Leuven in het
cernrum van de media-aandacht geplaatst
had. De Interne evaluatie in sommige fakul-
renen zou leiden tot het opschonen van de
.onderwijsopdracht van ViJfprotesseeen. De
aktie van de studenten, dIe Over dit gevolg
van de evaluatie niets te beslissen hebben,
was evenwel niet hlertcgen gericht. Zij
spraken inlt~gendeèl hun goedkeuring uil
over het feit dat hun werk In de evaluatie-
kommissie blijkbaar emstjg genomen werd.
Hun aktie van donderdag was gericht legen
de berichten over een dreigend algemeen
toelaungseksamen. Daarom stelden zij een
'eksrerne kommissie' aan die de rektor
moest ondervragen over zijn precieze be-
doelingen en die moest oordelen over zijn
kapacheitcn.

De bedoellng van de aktie was om het
ongenoegen van de studenten kenbaar U'

maken over de wijze waarop rektor oester-
lînck het debat naar zijn hand tracht te zet-
ten. Loko wilde nog eens klaar en duidelijk
stellen dat er voor haar geen marge om te
dlskussrëren is. Van studentenbeperking
kan geen sprake zijn. TUssen twaalf en één

drongen vijftig studenten steels het rekto-
raarsgebouw binnen. Dat ging niet zonder
slag of stoot, want op één ol andere manier

COCKTAIL·PROVENCE
Een Frans taalbad voor 18-23
jarigen in de zonnige Provence

2-14 september 96
Vra~info & brochure bij:
KR 'I'AJCRËA-Langues
Koning Albertlaan. 32
3360 Korbeek-Lo
TeI.016/46.35.92 - Fa> 46.35.96
Ook progr. van april tot sept.
voor iedereen vanaf 18jr
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had het bericht van hel verrassingsbezoek
al in de voormiddag de BOB en het rekto-
raal bereikt. Vla een omm~tje - sommige
studenten kennen in de Hallen beter hun
weg dan de 'Halbewcners- zelf _ konden
de dappere Studenten alsnog binnendringen
in het Heilige der Heitigen. AI snel wapper-
de een studcnuxoos spandoek in de nok

van het uruversneüsgebouw. De slogan er-
op liel aan duldelljkheld nkts te wensen
over: •Alle koeien vrij, dolle rektor In de
wei.'

Negenennegentig

Rond [Wee uur verscheen rektor 005-
rerünck zelf ten tonde. Hij heette de bezoe-
kers -geen welkom, aangezien ze zlchzelf
uitgenodigd hadden: maar lag toch de
grap van de stunt in. Hij aruwcordde dan
ook beleefd op de vragen van de In toga
gehulde vrsuauekcmmtssie. Op de meest
guhlge ('Noem vijf Leuvense proffen", een
instinkertje) en op de meest venijnige vraag
("Heelt u met voorbedachten rade een per-
soonlijk standpunt toegevoegd aan een otü-
deel KV Leuven-persbericht?"), verkoos de
rektor evenwel te passen.

"Wat verstaat u onder een vellige toe-
latingstest?", luidde de openlngsvraag. De
rektor maakte van de gelegenheid gebruik
om zijn standpunt wat te milderen ten aan-
zien ven de srudenren: "Een veilige toela-
tingstest is een proef die In negenennegen-
tig procent van de gevallen Studenten die
een kans maken aan de universiteit scheidt
van hen die er geen kans maken. Alle twtj-
felgevallen moeten toegelaten worden. Ook
moet het mogelijk zijn meermaals deel te
nemen aan de test en moet er voor de niet-
geslaagden eventueel een voorbereidend
jaar komen, zoals bIJ de burgerlijk ingenieurs."

Verder had de rektor er goede hoop op
"dat het in de toekomst mogelijk zou lijn
om een toelatingstest te ontwikkelen met
de vereiste hogere zekerheldsgraad."

~-----------------------
JA, bezorg me
o een gsotis proefrtummer van Milieuroma
Cleen jaarabonnement op Milleuramo. Ikstort vandaag nog 650 frank op rekening-
nummer 001-1475409-18 ven de Bond Beter leefmilieu vr-N. Ik ontvong min eerste
nummer in de daaropvolgende maand

Cleen sfeunobomement op Milieuromo, Ikstort vonocoq nog 1300frank op rekening-
nurrvner OOl·1475d();l-18van de Bond Bet9lleefmieu vt«.

PosInIJTVTl9l: _ cereeve.: . ..
öcnm Hondteke!Wlg: .
Stwr deze bon naar de Bood Belet leefrTk.r vrN.
<Ne-"oot26.IOOJ8nJsleI. '~02/539.22.17.

eksamen of oriënterende proef kan veel
sociaal leed besparen". terwijl het diezelfde
woensdagmiddag op Studio Brussel alweer
de richting opgaat van "persoonlijk ben Ik
voorstander van een algemeen toelaungs-
eksamen." Ook in de onzendrngen van
Aktueel en Ter Zake op de BRTN hulde de
rektor zijn voorstel in een waas van cndul-
delijkheid.

Afval

Op de vraag of het wel pas gccft dat
een rektor die als verkozene toch deels
namens de universiteit spreekt dlc hIJ ver-

tegenwoordtgt, schermde de rektor met zijn
recht op vrije meningsuiting: "'Denkt u
soms dal ik de koning ben? lk wileen dis-
kussie starten over een sociaal probleem.
Dat kan niemand mij verbieden." Daarmee
kon de kommissie het stellen. Vooraleer de
rektor weer op weg ging. werd hIJ door de

Naom: ..
snoot en Nr.:

studenten bedacht met de Pinocchio-cup.
De prljs wordt uitgereikt voor de domste
uitspraak van het jaar. WIe de wisselbeker
- een houten Pinpa:hio-pop _ driemaal
in de wacht sleept, mag hem meteen hou-
den. Ook oosterunck's voorganger profes-
sor Dillemans wist de trofee eenmaal te

Pinocchio

Eerder had de rektor in verscbfnende
reaktles in de pers twijfel gezaaid over zijn
precieze bedoelingen. In het originele inter-
view met Het Laatste Nieuws stelde hij "Ik
ben resoluut voor een roelaungseksamen."
Een dag later wordt dal in de Gazel van
Antwerpen al afgezwakt 101 "een roelatlngs-

veroveren.
Vervolgens installeerden de studenten

zich knus in de vergaderzaal. speelden een
spelletje kaart, riepen sympathiserende
voorbijgangers binnen. bestelden broodjes
kaas en ham bij Alma, ontvingen gastvrij de
diverse TV-ploegen en luisterden naar de
eigen zegebuüeuns op de radio. En toen de

middag voorbij was, gingen de studenten
één voor ~n weer naar huis, tevreden na
een geslaagde aktie. Braaf namen ze al hun
afval mee en verontschuldigden zich bij het
personeel voor de overlast. Predsiebezetting
heet zoiets

Bart Eeckhout
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Nieuw in de reeks straffe eksamenverhalen

Rektor buist vijf pronen
Oektor Atrdré Oosteriinck deed

heel wat stof opwaaien door
zijn uitspraken in Het Laatste

Nieuws VQn dinsdag. 'Uni,,! zet vijf
profs op straat' klinkt erg drastisch.
ln werkelijkheid is er nog geen enkele
fNslissing gf!nomen. Velo brengt u de
wan' toedracht van het verhaal.

Heel wat proffen schrokken zich ongetwij-
feld een hoedje toen ze dinsdagmorgen nog
half slaperig op het radionieuws mochten
vernemen dal hun rektor vijf van hun
kollega's zomaar de bons gaf. en dal dan
nog omdat ze - volgens Hel LaalSU~Nieuws
. 'een slecht rapport kregen in een evalu-
atie waarin' de studenten een belangrijke
slem hadden', Onspreken als 'Dat is dan
nog maar net van onder moeders rokken
en dal zal ons dan al eens de les komen
ïeaenr waren dan ook niet van de lucht In
de universitaire koffiekamers. Vollt:dlg ten
onrechte neruurljjk, want er is nog
niemand op basis van de algemene onder-
w1jsevaluatlé' op maat gezet.

Die algemene onderwijsevaluatie loopt
nu. na een proefperiode in hel akademie-
jaar 1993-94, voor het tweede jaar in haar
ddinltieve vorm. Het uruversnensdekreei
van 1991 legde de universiteiten op te
waken over de kwaliteit van hun onder-
wiJs. De universiteit was er naar de zin van
de studenten niet snel genoeg bij om die
bepaling te verweaenüjken. en daarom
besltsren de studenten om zelf maar een
systeem van kwetneuskomrole op te
zeilen. Het oorspronkelijke plan om elk
[aar alle proffen aan een evaluatie Ie on-
derwerpen was tegelijk Ie hoog gegrepen
en onvolledig. Te hoog gegrepen omdat je
onmogelijk van de studenten kan verwach-
ten dat ze elk jaar een enquête over al hun

~prollen invullen en omdat}c onmogeHjk
van de prollen kan verwachten dat ze al
bInnen het jaar hun hele kursus hebben
herwerkt. mocht dat nodig zijn. Onvolledig
omdat een prof en een vak nooit aneen
staan, man hun plaill5 hebben binnen het
ruimere geheel van de opleiding. en omdat
je. vóór je enquêtes op de mensen loslaat.
moet weten wal je met je opleiding wil
bereiken.

Vuil

Zodoende besliste de universitaire
overheid om de Dienst Universitair
Onderwijs (Duo) te belasten met de onder-
wijsevaluatles. Duo werkte een degelijk
voorstel uit waarin niet alleen de proffen.
hun kursus en hun eksamens aan bod
komen. Sinds het akademiejaar 1994-'95
houdt elke opleiding om de vijf jaar een
interne evaluatie van het ganse curricu-
lum. Intern. omdat er ook eksterne evalu-
aties of 'visitaties' bestaan. Hel schema van
de interne evaluaties Is afgestemd op het
rooster van de eksterne visitaties, die de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) om
de tien jaar crganlseen, soms wel en soms
niet In samenwerking met Zijn Nederlandse
tegenhanger. de Vereniging van Samen-
werkende Nederlandse Universiteiten
iVSNU). Afgestemd op hel vïsnanercosrcr
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wil zeggen dat de optetdlng in hel jaar vóór
de visitatie een interne onderwijsevaluatie
houdt ter voorbereldlng van de visitatie,
vijl jaar later en dus bijna midden tussen
twee' visitaties in nog eens. maar dan niet
speciaal ter voorbereiding van de visitatie.
en weer vijf jaar later nog eens. dan weer
wel ter voorbereiding van de volgende visi-
tatie.

Hoe verloopt zo'n evaluatie nu?
Uiteindelijk evalueert de opleiding zlcbzeif
maar omdat je moeilijk met zijn allen-
studenten, assistenten en professeren -
rond de tafel kan gaan zitten, wordt de
taak toevertrouwd aan een evaluatiekom-
missie. De voorzitter van die kommissie
wordt door de dekaan aangesteld. In over-
leg mei de studenten. De kommlsste be-
staat verder nog uit twee professoren. twee
assistenten en twee studenten. die allemaal
In overleg met de dekaan en de voorzitter
van de kommissie aangeduid worden. Een
medewerker van Duo is adviserend lid van
de kommissie om ze. waar nodig. bij Ie
staan. Alle leden van de kommissie zijn tOl
geheimhouding verplicht. zodat niemand
bang moet zijn dat zijn vuile was buitenge-
hangen wordt.

Rapport

Bij het begin van de evaluatie stelt de
kommissie een onderwijskundig referen-
tlekader op. Dal referentiekader SChetst een
ideaalbeeld van de opleiding. waaraan de
kommissie de bestaande toestand kan toet-
sen. Het wordt voorgelegd aan de POK en
eventueel in ruimer verband besproken.
Hel Is duidelijk de bedoeling dat leder die
deel uitmaakt van de opleiding. zich achter
dil! ideaalbeeld kan scharen. Op basis van
het referentiekader stelt de kommissie dan
een evaluatieprojekt op dal ook weer aan
de POK wordt voorgelegd. Het
evalualieprojekl omschrijft wat waar waar-
om biJ wie zal bevraagd worden en hoe dal
zal gebeuren. Essentieel in het projekt Is de
bevraging van de studenten over de vak-
ken en de proffen van het voorbije akade-
miejaar. maar ook de proffen en de essts-
tenten hebben hun inbreng. Zelfs afgestu-
deerden en - waar relevant - mensen uit
de bedrfjfswereld kunnen om hun mening
gevraagd worden. Eigenlijk zijn alle midde-

"len mogelijk die de kommissie nuttig en
nodig acht.

De resultaten van de bevraging
worden in de kommissie besproken en
monden uit in twee verschillende rappor-
ten. Het ene Is een globaal rappan dat de
resultaten van de gehele opleiding be-
spreekt. Het is openbaar en individuele re-
sultaten van professoren komen niet aan
bod. Hel globale rappon wordt ook weer
besproken in de POK. Het andere Is een
individueel rappan per docent en per vak.
Dat wordt uiteraard niet openbaar ge-
maakt. De resultaten ervan - die uiteraard
zowel positief als negatief kunnen zijn -
vormen de basis voor een individueel
gesprek van de kommissie met de docent.
Samen zoeken ze naar een oplossing voor
eventuele problemen.

Rijst

Daarmee zijn we in de faze van de
remedlêring en tegelijk In het tweede jaar
van de evaluatie terechtgekomen, Die faze
staat nog een beetje In de kinderschoenen,
omdat de onderwijsevaluatie nu nog maar
aan zijn tweede jaar toe is. Ik werkgroep

I:(-t~
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van de onderwljsraad die zich bezighoudt
met het uitwerken van de procedures voor
remediëring onderscheidt - in een voorlo-
pig advies aan de onderwijsraad - drie
vormen van 'deficiënties'. Een eerste
groep, Iegelijk de meest In het oog sprin-
gende, omvat de rechnlsch-dfdakûsche
kant van het onderwijs: wijze van lesge-
ven. kwaliteit van de kursustekst. de ma-
nier van eksamineren, en dergelijke. Zelf-
studie, dccemenrratnlng. hulp of advies
van kollega's of van eksreme onderwijs-
deskundigen kunnen dergelijke problemen
helpen oplossen. De tweede en derde groep
omvatten verschillen in visie tussen de
docent en de POK. over de konkrere
invulling van een vak en de voorkennis
van de studenten, en over untversnarr
onderwijs binnen de opleiding.

In het eerste geval kunnen problemen
gemakkelijk voorkomen worden als de
POK voldoende aandacht besteedt aan de
vakbeschrijvingen of syllabi. Die zijn een
soon kontrakt tussen de POK en de do-
cent. Als die twee het na onderling overleg
eens kunnen worden over een bljsteUing
van de syllabus of over een andere uttwer-
klng ervan dootJe docent. Is het probleem
van de baan. In het andere geval. als de
docent een afwijkende visie heeft op het
onderwijs in de opleiding. is onderling
overleg in een kcnsarukueve sfeer aan-
gewezen. Dat kan een verrijking betekenen
voor de docent. de POK en de opleiding.
Als de docent en de POK n'!l ruime dialoog
het niet eens kunnen worden. rijst de .
vraag of de docent in kwestie wel de meest
geschikte is om het vak te geven. Maar
zoals dat in de hele onderwijsevaluatie de
bedoeling is, komt ook hier remedlëring op
de eerste plaats.

Konklaaf
Wat is nu de invloed van de: onder-

wijsevaluatie op de loopbaan van een prof?
Voor iemand 'gewoon hoogleraar' ls. de
hoogste trap in een universitaire carrière.
moet hij een aantal keren bevorderd
worden. Daarvoor dient hij een dossier ilf
bij de beoordelingskommtssfe van zijn
departement. Elk departement ol op zijn
minst elke fakulteit heeft zo'n kommissie,
die slechts bestaat uit gewoon hoogleraren.
mensen dus die de hoogste trap al bereikt
hebben {tenzij de departememsvoorztner
geen gewoon hoogleraar is). Het dossier
dal de kandidaat Indient, toont aan wat hij
tötnegtoe gepresteerd heeft °11 de drie ge-
bieden van een akademische loopbaan:
onderzoek, onderwijs en maatschappelijke
dienstverlening. Hij vertelt de kommissie

dus welke artikels en boeken hij al gep~
ccerd heeft, welke docententr~IDgen hij
al gevolgd heeft. of welke collegd hij al
gedoceerd heeft. .

Traditioneel hield de beoordellngskom-
missie vooral en eigenlijk uitsluitend
rekening met onderzoekspresrarles, maar
sinds de invoering van het 'onderwijsdos-
sier' is het uitdrukkelijk de bedoeling dat
de beoordettngskommlsste ook daarmee
rekening houdt. Als er in de richting van
de kandidaat al een onderwijsevaluatie ge-
houden is - en hier komt dan de invloed
van de onderwijsevaluatie -. wordt hij
verondersteld ook zijn individueel evalu-
atierappon aan zijn onderwijsdossier toe te
voegen. Hij is er niet toe verplicht, maar als
hij het niet doet. maakt hij uiteraard geen
goeie indruk. En als de beoordeUngs-
kommissie het gewenst acht. kan ze zijn
rapport trouwens altijd opvragen bij de
vcorzmer van de evaluatiekommissie.

Een universitaire loopbaan bestaat niet
alleen uit bevorderingen. Om de viJf jaar
moet de leeropdracht verlengd worden. De
beoordeüngskcmrnlssie beslist dan ol een
docent dezelfde vakken mag blijven geven.
Dat was tolnogtoe nauwelijks meer dan
een formaliteit, de docent moet er niet
eens een dossier voor Indienen.

De beoordellngskommissie is slechts
een adviesorgaan. Ze heeft dus geen beslis-
Singsmacht. Haar advies gaat naar de
dekaan. die het samen met het Gebu (de
top van de universiteit) bespreekt. ter
voorbereiding van hel 'benoemlngskon-
klaaf'. Op dal benoemtngskonklaaf. eigen-
lijk een bijzondere axademische raad (de
akadermsche raad zonder studenten en
asstsremen). worden alle dossiers bespro-"
ken en wordt de uiteindelijke beslissing
genomen. Dat konklaaf moet nog plaats
vinden. naar traditie eind mei of begin
juni. Er is dus nog geen man over boord.

Frank Ribbens
Jan Van Damme

Wat is er nu werkelijk aan de hand?
Het laatste Nieuws schrttf dal van vijf
proffen het kontrakt niet vc::rkngd zal
worden. Dat iS nalUoriiJk rOUt. D'-' rekter
bevestigde wel dat er bij de bespreking vae
de vertengingen van de )eeropdraduerl
tussen het Gebu en de dekanen (-zie hoofd-
artikd) enkele gevallen lijn opgedoken
waar het nodig bleek de leeropdracht
eventueel niet te verlengen voor één of
meerdere vakken. Het gaal inderdaad om
maximum vijf professoren,. wam de bijzon-
dere: akademfsche raad kan natuurlijk
alsnog besltssen de leeropdracht wel te
verlengen,

Uiteraard Is het niet opnieuw l.oewij-
ten van een vak een teeme redmiddel.
Ook de rektor verkiest remedlértng en is
vooral bekommerd om de k.waliteit van
het Qndl:fwij~ en het onder LOek aan de
universiteit.

Een dccent die één of meerdere
vakken vc::diest. moet natuurlijk oog niet
met pensioen. Een aksen.tverschuivinB
naar andere: onderwijstaken of naar een
meer oooerroeesgenchte loopbaan !s per-

lekt denkbaar. Voor sommïge docenten is
het ongetwijfdd eerder een zegen dan een
vloek meer aandacht te kunnen besteden
aan onderzoek en wetenschap~Ujke dien-
stverlenlng, dus van een umverslteit die
haar professoren su-afl Is <J.Inzeker geen
sprake. In dat geval tljn het natuurlijk de
kollega's-dccemeu die meer tijd moeten
besteden aan underwljs, want de vakken
moeren nu eenmaal gegeven worden.

Het niet automatisch verlengen van
e-en teeropdracht was eerder uitzonderlijk
In de universitaIre kultuur. Daar komt
blijkbaar verandertng in. Volgens de reetor
heeft vooral bij verlengjngen het onderwü-
sdossler sterk aan belang gewonnen. BIJ
benoemregen co bevorderingen speelt het
onderaoessëosster nog steeds de eeme
vtocl, hoe we! ook daar her anderwijsdos-
sier steeds meer aandacht krijgt. Op ter-
mijn ziet rektor ~1erlinck een evolutie
naar een geJijke verhouding van beide.

(fr)
Uvd)
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kringraad veî1dest
Met hel oog op de werking van het vol-
gende akaderniejaar organiseert Krtngraad
verkiezingen. Op vrijdag 3 mei verkielen
we de nieuwe voorzitter, die de werklng
van Kringraad koördlneert. en vier verte-
genwoordigers voor de Onderwijsraad, één
uil btomeäsche wetenschappen, één ult
eksakte wetenschappen, één uil humane
wetenschappen A en één uil humane we-
tenschappen B. Wc verkiezen dan ook een
nieuwe krtngenkoordinatnr, wiens voor-
naamste laak zal zijn de kontakten met hel
stadsbestuur en de onderlinge kcördtnene
van de kringen Ie verzorgen. Kringraad
denkt daarvoor aan Iemand die reeds kring-
ervaring heen.

Kandidaturen mei motivatie en CV
moeten binnen zijn op het kamoor van
Kringraad op dinsdag 30 april vóór 18 u. De
kandidaten worden verwacht op de verga-
derIng van vrijdag 3 mei om 19 u In MTC
00.16.

M~er jnltchungen over al deze vakatu-
fes kan je krijgen op hel kamoor van
KrIngraad, -s Mci~rsslraal 5 Ie Leuven. Id.
016/22.31.09. KU Leuven 37.89, fax
016/22.01.03,
xrt ngraad@hagar.ans.kuleuven.ac.be.

Fotowedstrijd
De studentendiensten van de KU Leuven
organiseren in samenwerking mei Kul-
tuurraad een fotowedstrijd die open staar
voor zowel studenten van de KU Leuven,
studenten van de Leuvense hogescholen als
personeelsleden van de unïversnen. Er zijn
vijf onderwerpen vastgelegd. 1. studenten-
leven, 2. studeren. kollege volgen, eksamen
aûeggen. 3. practica, labo, wetenschappelijk
onderzoek. 4. dingen die upisch zijn voor
een bepaalde richting. of 5. korleven. De
foto's moelen in zwart/wit en op een 13/18
cm-formaat omwikkeld zijn. Inzenden kan

12 .

~ luuiswoord
Horizontaal - I Doorschijnende steen -
Vurig 2 Onbegroeid - Dorsvloer 3 Pen.
vnw. - Zangnoot - Blijk van genegenheld
- Voorzetsel- Pers. vnw. 4 Gedrukt ge-
schrift over een aktueel onderwerp - Afri-
kaanse staat 5 Groente - Melkprodukt -
Kleurschakering 6 Lengtemaat - Bijwoord
- Jong dier - zangneer - Havenonder-
deel 7 Franse streek - Hoogst aangenaam
8 Kledingstuk - Het droevige, treurige -
Zangnoot 9 Kameelachnge - üroor blaas-
Instrument 10 Kluitenbreker - Pers. vnw.
- Luikse gemeente 11 Meisjesnaam-
Uchaamsdeel - Deel van een schip 12 Aj-
ne kunstgreep - Oflider 13 Meisjesnaam
- Zangnoo(- visserstuig - Bijwoord-
Voorzetsel 14 Deel van een schaakspel-
Smalle strook 15 Een persoon ol zaak
afbeelden'\.... Kunstmatige slaap.

Venlkaal - 1 Snel ZeilschIp - Stad In
Noord-Ierland 1 Jo'i'igënsnaam - Lol
3 Pers. vnw. - Pen. vnw. - Wapen-
voegwoord - paardekracht 4 Helder, fon-
kelend edelgesteente - TIjdelijk geheugen-
verlies 5 Middel om gedachten of gevoelens
uit Ie drukken - Periodieke wisseling In
een beweging - Zwitserse stad 6 Reeds-
Getijde - TIjdperk - Dief - Neon 7 Ko-
raaleiland - Duitse stad 8 Deel van een
kast - Term uit de gonlomeme - Boom
9 Agendapunt - Wijnsoon 10 Mansnaam
- Bijbelse plaats - Det'l van een schaak-
spel - Belgisch plaatsje - Wiskundige
tenn 11 Zuiver - Stad - Slim, gewiekst
12 Italiaanse stad - Verlokken tot zo~e
13 Lengtemaat - MuzJeknoot - Open
plaats In een bos - voorzetsel c- Rivier
14 Metaal - Europeaan 15 Duo - Vlees-
gerecht.

Door Filip De xeukejeere

van I mei tot 15 november, iedere deelne- naar Isabelle Van ceei. drensr Studie-advies,
mer mOClJotO~5 Inzenden van 3 van de 5 Atrechtcollege. Naamsestraat 63. Vermeld
kategorieên. met een maximum van zes naam, adres. studlerjchrlng en gebooru-da-
foto's. Foto's kunnen opgestuurd worden turn op de omslag. Schrijf achteraan op de

foto uw naam en voornaam en hel num-
mer van de kategorie waartoe de foto
behoort.

Sup6!rclub t.euven Zi6!t er vandaag stukken aentrekketl] ke:r uit. Superdub, je home

entertainment store in Super City. i5 volledig gi!facelift. Voor al je cd's; T·shhts; dcc's; cd-i's; cd-roms;

vtdee's. Baywatch bijvoorbeeld; computerspeUetjes: Internet-pakketten enzovoorts moet je vandaag meer

nog dan vroeger bij ons zijn. Onze studenten korting van 10%- SU PERe LUS·
blijft natuurlijk geldig_ We aien je in on:r.e omgebouwde winkel! _ .•.••••••••••• ,••• ,••••.•• _
'utlgtundud <ideau<hequ •• , v.. huUI. con •• rtlicketo. gamtilOtUtlltn.n aocuulus. niH <umuherbaar ",.t Indtre HU ...
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'Zij-sporen' in het station van Leuven

God is een zwarte vrouw
0"de kunst roept ik ntUlm van

een vrouw twijfels op, tot mm
haar werk huft 9tt;en." Dae

gevleugelde woorden, afkomstig van
de schilderes Artemisia Gentileschi
(1593·1652), rijn "anlUlog nog even
aktueel en illustreren de nog steeds
bestaande vooroordelen ten opzichte
van vrouwelijke kunstenaars en hun
werk. Vraag maar eens aan de door-
snee Jan/An met de pel of hij/zij één
vrouwelijke kunstenaar Jam noemen.
Het antwoord is in het beste geval
Frieda KakJo of Käthe Roûwttz. Om
dat hiaat op te vullen en vrouwen een
stem te geven in de kunstwereld, werd
th verenigin9 'Gynaika' in 1995 bo-
ven de doopvont gehoutÜ'" Zij orga-
niseen een heleboel manifestaties,
filmvertoningen en nu ook een reizen-
ik tenlOOHSJelling_

Hel projekt Is uniek in zijn soort, niet al-
leen vanwege de konfrontatie lussen een
vljftlentallmematlonale en Belgische kun-
srenaressen, bekende en minder bekende
namen, maar ook omwJUe Vim het werk
zeil. dat niet los kan gezien worden van de
kontekst van de trein. Sceptici fronsen nu

ongetwijfeld de wenkbrauwen en zien de
hokjesmentaliteit voor zich, die de uitgele-
zen valkuil vormt voor dil soort van groeps-
projekren. ZIJ kunnen zich best ter plekke
te begeven om zichzelf Ie overtulgen dat
daar in dit geval niets van aan is.

Sinds In de Jaren zeStig de tweede rabi-
ate feministische golf de kop opstak is er
heel wat veranderd, ook in de vrcuwenbe-
weging. en hebben vrouwen een - welis-
waar nog zeer beperkte - stem gekregen
in de - bij uttsrek mannelijke _ kunst-
wereld. En dit met veel meer humor, ge-
voel voor poëzie en toegankelijkheid dan
sommigen ooit konden vermoeden. De
Oynalkatreln is opgevat als één lang trajekt
waar de bezoeker telkens in een uniek om-
gevormde wagon terechtkomt, die soms In
niets meer op een trein gelljkt. Hierin ver-
schilt deze tentconsteürng grondlg van het
projekt rond fotograaf Joho aeannetd,
wiens werk eveneens in een trein werd
gepresenteerd. Daar werd de sretn echter
louter funktioneel gebruikt, als een ruimte
om foto's te eksposere».

Koep ee

Bij de tentoonstelling 'Zij-sporen'
wordt de trein meer eer aangedaan. Elke
kunstenares mocht een wagon klt-zcn en

naar believen omvormen. Zo kom je onder-
meer een koelwagon. een Duitse goederen-
en postwagon en een treinwagon uil 1933
naar ontwerp van Henri Van De Velde te-
gen. Deze wagons werden niet lukraak ge-
kozen maar vullen telkens het werk aan,
dat in funktie van de beschikbare ruimte
werd gekreêerd.

Berlinde De Bruyck.en:: koos voor een
koelwagen, die onontbeerlijk is voor haar
werk: zij vulde de ruimte met 'Ijsmuren",
waarin loden rozen werden ingevroren, een
beeld waar je leuer!ijk en figuurlijk ijskoud
van wordt. Twee internationaal gereputeer-
de kunstenaressen hebben hier hun aller-
laatste (post monemt) werk gepresenteerd,
wat de tenteenstelling een ietwat luguber
en sakraal karakter geeft. Helen Chadwick.
wou een Duitse goederenwagon uit de
tweede wereldoorlog. waarin gedeponeer-
den vervoerd werden. Dal bleek, vreemd
genoeg misschien, helemaal niet zo moeilijk
te zijn aangezien praktisch alle Duitse goe-
derenrretnen die vandaag nog In gebruik
zijn voor dat sccn transport gebruikt Zijn
geweest. Een tapijt in geel en zwart met
Davidsterren en het opschrih 'Jude" Is de
enige aanvuUing die zij in deze wagon no-
dig achtte. Het doet een mens sulstaan bij
de sinische betekenis van 'onderweg ZIJn'.

Ook Choreh Feyzdou stierf tijdens de
vcorberefdlngen van de tentconsretung.
maar zij liet duidelijke lnstruktles na over
de uitvoering van haar werk, dal op haar
aanwijZingen gereanseerd werd. De eerste-
klassewagon Is al een belevenis op zich. Het
gaat hier ilomers om een ontwerp van
Henri Van De velde uit 1933, uitgevoerd In

Matt Mullican met "Under Hypnosis" in het Arenberginstituut

De kunstenaar OP automatische piloot
OP vrijdag J me; heeft in de

ZuilenzaaJ van het Arenberg-
instituut de performance

"UncÜr Hypnosis" van Mart MuJlican
plaats. Rasta Rostelti-toestanden h(J('f
je bij Mart Mllllican niet te verwach-
ten. De hypnose maata de heren geens-
zins vuwant. Ht!I verschil is namelijk
dat niet de toeschouwer maar MIlIIi-
can uil gehypnotiseerd wordt. Geen
kennisspektakel met sitroenvretenäe
oma's dus, Wel spektakel rond een
kunstenaar die in het diepste van
zichzelf en andere dingen wiJ binnen-
drilJgen om zijn honger naar kennis
te stilten, Het is voor het eerst dat
MlllUcan 'Zijn hypnoseperfonnance
toont in Europa. Tromgeroffel, ba-
zllingeschaJ en: 'Komt dat zien!'.

Matt Mullican (Sama Monlca, Callfornlë.
1951) is al geruime tiJd bezig de wereld op
zijn manier te ordenen. Het betreft daarbij
zowel de observeerbare als de niet-tastbare
wereld. HIJ doet dit onder andere met be-
hulp van een tekensysteem. Bij zijn inven-
tarisatie laat hij zich inspireren door tekens
die hiJ tegenkomt op vlaggen, v!rpakkin-
gen, logo'S van ondernemingen en pikte-
grammen. Hij schakelt deze aaneen tol
enigszins begrijpelijke, maar vaak opzette-
liJk obskure rebussen. Deze symbolische
venallngen van de werkelijkheid zijn zijn
onderwerp, zoals een ander een natuurstu-
die zou maken of een figuur zou schetsen.
Mullican noemt zichzelf een realist. Met dl':
be-eldtekens verwijst hiJ zowel naar de In-
houdsloze matertalhelt. als naar het subjek-
tlef Immateriële. Mullican wil daarmee het
bewustzijn prikkelen. De symbolen zouden
onze verbeelding. onze kollektleve dromen
en Individuele fantasmes moeten aanspre-
ken. Mullican blijft dan ook de konfrontatie
met de werkelijkheid aangaan door zijn
beeldtekensysteem 'in situ' aan te brengen.
Zo verspreidde hij In 1993 In het Middel-
helmpark van Antwerpen, naar aanleiding
van hel kunstprojekt 'Nieuwe Bedden',
een aantal granieten tegels met daarop zijn
mysterieuze symbolen,

In zijn kweeste om de greep die de
mensheid op lJjn onderbewustzijn heeft
verloren te herwinnen, maakt Mullican ge-

bruik van verschillende media. Mei geavan-
ceerde computertechnieken kcnsrrueerde
hij bijvoorbeeld een virtuele Stad: het 'City
Project'. Middels twaalf Uchtboksen en een
leserdtsc-sekwenue worden beelden ge-
toond van een reis door een imaginaire
stad. Maar dil is slechts een lafere onrwtk-
keling in het veelzfjdlge oeuvre van MulU-
can. Wat misschien minder geweten is, is
dat performances een wezenlijk deel van
Mullicarn; werkproces hebben uitgemaakt.
Vooral dan in de jaren zeventig toen pertor-
mances en body-art hoogtij vierden.

Trips

De hypnose ts voor Mulhcan de ideale
manier om zich te verplaatsen in denkbeet-
dige situaties, personen of zelfs voorwerpen.
Zo maakte hij in het midden van de Jaren
zeventig imaginaire reizen 'Naar de hemel'
en 'Naar de hel'. Hij trad binnen in schilde-
rijen, foto's en in de kerkenekenlngen van
rtranesr. De gebeurtemssen die hij beleefde,
ervaart hij als reëel, lichamelijk en zinne-
lijk. De kunstenaar kent zelf het verloop
van de performance niet. Maar naar eigen
zeggen heeft hij het volste vertrouwen in
het onvoorspelbare. TIjdens de seances kan
hij verschulende personages belichamen:
het kind, de kunstenaar, de bejaarde die
vecht tegen de dood. Mullican gebruikt de
hypnose niet als een okkuhe happening
maar eerder als een wetenschappelijk eks-
periment. Hij wordt daarbij begeleidt door
een hypnotiseur die hem leiding geel! in
het onbekende. TIjdens zijn 'trips' brengt
Mullican verslag uit over zijn ükueve avon-
turen of maakt hij schetsen. Een soon van
'écritu re autometique' zeg maar.

De hypnose-performance georgani-
seerd door 't Stuc in samenwerking met het
Brusselse Roomade ligt in het verlengde
van wat Mullican in de jaren zeventig deed.
De voorstelling zit echter proïessrcnerer en
gescüsukeerder in elkaar dan twlntlg jaar
geleden. De performance zal tevens op
video opgenomen worden en later In ver-
schillende buitenlandse musea vertoond
worden. MuHkan blijft dus evolueren, net
als een wetenschapper die nooit tevreden Is
met de resuháren van Zijn eigen ekspert-
menten. Of hij nu zijn eigenzinnige hiëro-
glyfen gebruikt. een computer of hypnose-

sessies, zijn projekt om het denken. het on-
derbewustzijn, de wereld te begrijpen lijkt
oneindig.

BartMoll~

'Undu Hypnosu' in d~ ZuilurUJQ! VQnh~f
Af~"Mrginsfifuuf, Naam$t"Sfraaf 96, op vrijdQg
J mt!i om 20.JO lt. r~JLrwrm""Plichf.

verschillende houtsoorten en dik ribfluweel.
met Art Decolampjes In de senatorskoepee
en prachtig afgewerkte deurgrepen. De
sinistere datum van uitvoering (1933 is im-
mers het Jaar waarin Hltler aan de macht
kwam en ujn 'Entanete xcnsr-ccuuek
begon uit te voeren) wordt eksplidet aan-
gevuld door het werk van Feyzdou. De
helft van de wagon werd volgestouwd met
zwart geverfd zeegras,dat op een gigantis-
che bos haar UJkt. Oorspronkelijk was het
de bedoeling om echt paardenhaar te ge-
bruiken,maar dat bleek finandeel onhaal-
baar. Het haar roept hier spontane assoo-
aues op met het afgeschoren haar van kon-
cenrraüekampgevangenen. met dood en
verval. maar is ook een zeer krachtig beeld
met heel wat referentiepunten (denk bij-
voorbeeld maar aan Samson en Delila).
Haar koffers staarenaest de trein, zij is ver-
trekkensklaar, alt6~ op weg. naar Nergens-
huizen misschien?

Annoe "(

Het 'reizende' aspekt van de lentoon-
stelling werd ook in het J(oftsept voorop-
gesteld. Kurator Michel De Wilde ziet de
vrouw als nomade. wiens doel het reizen
op zich is, die dus nergens echt mutshoon.
Dat heeh alles te maken met een Sterk $0-

daal wijzigend vrouwbeeld. waar geen en-
kele rol nog definitief vastgelegd kan wor-
den. De toeschouwer wordt op een lmagl-
naire reis doorheen de leefwereld van vijf-
tien lotaal verschillende vrouwen meege-
nomen. een kennismaking die vergemakjee-
liJkt wordt door de sites van het projekt,
meer bepaald de Stations waar duizenden
pendelaars dagelijks voorbijkomen. sruden-
ren die dus huiswaarts, uetwaans of blok-
waans trekken. kunnen hier een pitstop
maken en deze verrassende tentoonstelling
gaan bekijken, zeker omdat er op het vlak
van moderne kunst In Leuven nog steeds
armoe troef is.

,

Ann Brie$ ,I
\

Dr Gy"QikQfrein stept nog ~ Ltltvm (1-) mei).
Hastelt (4·j~IJ Luik-Gui!lrmim (7-/0 mri) en
Maasrn'cht (11·12 mn). -sZtmdags Ia.m,kom
10u30 individuul dulnnnm een een rand/ei-
din,. Tri. 03/231.22.29.

•

AVONTUURLIJKE '---------___j

JONGEREN REIZEN van 18 tot
28 jaar

wandelreizen - trekkings
rafting - canyoning - mountainbike

in Europa, Turkije en Marokko

Naam:

Stuur mij de gratis brochure 'Jongerenreizen '96'

Rerugjestraat 15 - 3290 Diest - Tel. (013) 33 40 40 - Fax (013) 3216 08

Adres:
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Video's van de Woostergroep in het Stuc

Hoe Wooster, des te woester
O~nteatergroep die ook films eH

video's maakt, waarin hel
teorermatige echter zeer sterk

aanwezig is. Een contradictio in ter-
minis? Nee, voor de Woostergroep een
manier om eigentijds en eksperimen-
teel teater bij een breder publiek in-
ga"9 te doen vinden. Op dit moment
is de groep met drie recente produkties
regast in her 8rflsselse Kaaiteater.
Het Stuc haalde prompt haar video-
kouekue uit de kast en toont vier rea-
usaties van deze ondertussen bijna
lege"dariscl! geworden teatermakers.

Het Ncwvcrkse gezelschap bekleedt reeds
21 Jaar een unieke plaats in de artistieke
'mentng-por van de grootstad en ontstond
in een tijd dat eksperlmerueelteater voor
de goegemeente nog l'en vtes woord was.
Tegelijkenijd leek toen alles mogelijk. vorm-
vernieuwing was het roverwoord en happe-
nings, performances en multi-media projek-
ten zoals die van Fluxus swingden de pan
uit. EC:nvan de weinige 'overlevenden' van
deze penode is de wooster groep. die haar
naam ontkende aan de straat waar hun
'garage' gelegen Is. Hun werkwijze verloopt
al jaren \lolgens hetzellde stramien: de kern-
groep van spelers - waaronder WlIIiam
Daim:. Spalding Gray, Jim Clayburgh, Kale
Valk. Pcyron Smith en de ondertussen aan

Aids overleden Ron vewrer - werkt zeer
procesmeug. en verwerkt verschillende et-
nische invloeden van de lappendeken New
York in het werk. ZIJ zappen als het ware
doorheen de kulturele verscheldenheld van
hun leefwereld. en onder leiding van regis-
seur Lrz Lecompre worden deze invloeden
letterlijk en figuurlijk verkntpr tor een elek-
tronisch drama. teeerepre komt zelf uit de
traditie van het 'panldperend teater'. 0 zo
nplsch VOOrde jaren '60 en '70, maar buigt
deze werkwijze vólledlg om, door de at-
stand tussen de akteur en het publiek via
de video- of fllmreglstratic nog te vergru-
ten. Dit maakt de kenfrontene en betrok-
kenheld met de akteursprestatlcs cr echter
niet minder om: door een gerafflneerd ge-
bruik van verspringende heelden, een ge-
luid- en beeldband die niet of nauwelijks
op elkaar afgestemd zijn. dreigende close-
ups en een versnipperd verhaal zonder af-
gebakend begin of eInde visualiseert de
Wooster groep haar kljk op de realiteit.

Verstilling

Kenmerkend voor deze aanpak is het
grote gevoel van auientldreh en betrokken-
heid dat je als toeschouwer ervaart. hoewel
je kijkt naar 'gemanlpuleerde' en zelfs af-
standelijke beelden. Dal is het duidelijkst
merkbaar in 'Strenge Space (l99J~, een
korrelige zwartswit video die amper vier

HetVuem.voorltu~entenin~uvm wordt%~
enkrij~ereenE~ebtalil~roe~e~ij

Het Vademecum voor studenten in Leuven is een unieke gids
voor eerstejaarsstudenten KU Leuven, Katholieke Hogeschool

Leuven en Groep T.
Het Vademecum bevat praktische informatie over studeren en

leven in Leuven en besteedt veel aandacht aan het ruime
verenigingsleven voor de Leuvense student. Verenigingen die
vermeld willen worden in de 20ste editie van het Vademecum
kunnen kontakt opnemen met Frank Rtbbens van Kringraad op
het nummer 016/22.31.09 of 32.37.89, per fax op 22.01.03

of via e-mail kr@hagar.arts.kuleuven.ac.be.
Het nieuwe Engelstalige Vademecum is gericht op de talrijk

aanwezige buitenlandse studenten in Leuven en wordt
samengesteld door Portulaca, Nele Mariën, tr 016/32.33.95.

Ook voor de adverteerder is er plaats. Voor beide publikaties belt
u daarvoor met Patriek Staudt van Alfaset op 22.04:66,

fax 22.01.03 of semafoon, 049/45.77.71.

Kringraad/Alfaset: 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

minuten duun en waarin je Ron vawter te
tien krijgt, genadeloos dichtbij gdilmd en
begeleid door het gedicht 'Dutneser Elegin'
van Raloer Maria Rilke:

-vreemd is hel wel de aardt' nfet
meer te bewonen

zich van nauwelijks geleerde
gewoontes niet meer Ie bedienen

rozen, en andere tekens vervuld van
belofte

niet langer de zin van een
menselijke roekomst te geven
dat wat men was in ondndlg

behoedzame handen
niet meer te zijn: van zljn naam

zelfs
Zich te ontdoen als een stuk gebro-

ken speelgoed."

vawter spreekt deze woorden rustig en
met diepe stern ult. vervuld van de medika-
lisering van zijn eigen lichaam. HIJ rekent
zelf al met zijn ziekteproces, afgewlsseld
met de kommentaar van de ans die zijn
sonogram analyseert en bespreekt, alsof hij
in tweeën wordt gespleten. Deze tweedel-
Ing vinden we ook in het beeld terug; de
close-up van vawter's profiel wordt door-
sneden met beelden van ruimtevaan. de

'ruimte van het heelal speelt verstoppertje
in de gevangenis van zijn door Aids ver-
zwakte lichaam. Het raster dat konstant op
het scherm wordt geprojekteerd werkt hler-
bij zowel versplinterend als untftserend. Het
vormt hel kader waarin zijn persoonlijk
verhaal verteld kàn worden.

'Rhyme 'em to dearh' (1994) sluit hier
perfekt bij aan. zeker wat betreft de Quasi
postmoderne vennenging van het persoon-

lijke en het algemene. Deze zwan/wli
video. die de eerste prijs won op het San
sranctsco Film Festival. rekonstrueert het
proces uit vtctor xugo's 'Bultenaar van de
xorre Dame' in de berechtiging van een
geit. In de vijftiende eeuw werden vaak
dieren opgevoerd in een soort heksenpro-
cessen, en regisseur Uz Lecompte gebruikte
dit gegeven als metafoor voor het lijdens-
verhaal van Kristus. Inklusief doornen-
kroon en geseling. WiUlam narce. die ooit
schitterde als Messias in Manin scorseses
'Last temptation of cnrtsr. overtuigt hier
als de verdediger van het arme geitje. dal In
een volstrekt chaotische finale op de brand-
stapel belandt. Een parodiëring van de bom-
bastische BIJbelvetillmingen uit de jaren '40
en '50. een allegorie van het onschuldige
slachtoffer in een wreedaardige reebutaar.
een v""twlJzing naar onrecht en onmacht.
het zif~t;r allemaal in en maakt hel op zich
vrij banale verhaal tot een waar epos.

venoop
Een akreele visie op de dood. transcen-

dentie en hef·mè.nsdijk reken' wordt ge-
presenteerd in 'Flaubert dreams of travel
but rhe ulness ol hts mouter prevents u-
(1986). Het gaat hier om een halludnante
bewerking van een verhaal van Flauben,
gebaseerd op het eeuwenoude verhaal over
de bekoringen van SI. Antenlus. Gesitueerd
in een goedkope en vunzige hotelkamer,
zonder dialoog ol andere klankband. spelen
vijf protagonisten het drama van de vistee-
nen van de veertlende eeuwse kluizenaar.
De perverse tasstnauc en angst voor de
dood worden breed uitgesmeerd in een ver-
stikkende atmosfeer van verstilde beelden
zonder interaktie of logisch verloop. Men is
de gevangene van het eigen lich';:;m. Ter-
zelfdenijd Is deze korte video een parodlë-
rende hommage aan de film noir, Ingmar
13ergman en surrealistische ekspertmemcn
van ondermeer Luis Bunuel.

renstone is er -wnue Horneland-Corn-
mando' (1992), eerst bedoeld als film maar
gerealiseerd als video. Voor hel verhaal
werd scenarist Mieheel Kirby naar eigen
7.eggen geïnspireerd door politicfeuilletuns
als 'HjIJ Srreet Blues' en 'Kojak'. Een onder-
zoek van vier polltie-agenten. die tntthreren
in een racistische organisatie, is de flinter-
dunne verhaallijn waarop een reeks van
bevreemdende aktiescènes en statische
heelden worden geém. Ook hier bestaat er
een bewuste dlskrepantie tussen beeld- en
klankband. en kom je als roeschouwer te-
recht midden in een Uitgesproken zin van
een scène.

Verhalen met t'en duidelijk kronolo-
gisch verloop, een begin en een einde. 1.ljn
blijkbaar niet aan de WUUStcr groep besreed.
Ze ntusrreren heel ekspressief hoe hel 'alle-
somvanende verhaal' geen plaats meer
heeft in onze samenleving: postmoderner
kan hel niet.

Ann Bries

Video's van dl' WODsttr9rr/ql, op m12anda9 29
apn"l in hel Stuc. Inkom /:501100.,

CULTUREEL CENTRUM LEUVEN
SPINNEN KUNTGE NIET OPEREREN
Drie Vingers

Regie: Katetijne Damen

Auditorium Mionepoort, maandag 6 mei 1996 om 20:00 u

CHESS
Ballet van Vlaanderen

Musical van Ttm Rice

Schouwburg, dinsdag 30 april 1996 om 20:00 u

CULTUREEL
CENTRUM
LEUVEN

Stadsschouwburg: BondgenotenJaan 21
Reservatie: 016n22, 113
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~ zoelcerljes
.J cezocm: twee koren (ruim nl. zelfde ge-
bouw, [ieln gemeenschapshuis. russen mesee-
Straat en ParkSIraai, tot 6.S00 fr., 1>o"1<I8cn:
Jens conhooe, Nobclstraal I of 'Jim-, 80-
gaard~5U'ilal 58. In 'I weekend: Joris:
01)/3).51.20 ol Ronny: 089/56.80.S I
" Bruno conLeen: WH het afzuip of afzuig?
..J Vogelbekdier toekt meisje uit eerste kan Ro-
maanse.
..J Helena, waar been jc toch gebleven?
..J Babs. WIJ zorgen voor een "stormachtige"
folk- en pcnna-wcrking. nietwaar?
-.J MeraoHs is de moene.
..J Waarom zouden mensen goed willen ujn?
-.J Romanla + afzuip" Orilc générate.
..J Un homure sin nombre 0 un nombre sin
hcmbre 1
..J Nu Ie koop: Gennania's bloemlezing van de
literaire wedstrijd '96. Voor slechts 100 flank-
skes. Bij o.m. Accu en Peeters (Bondgenoten-
laan).
" Romantiek 1$twee goudvissen.
"Dil geloof kent verschillende oorzaken en
één schitterend dode.
" ne literaire wedstrijd, nu ook mër tl!ksten !
..J Sisi anennonr Baraki a la bareka ...
..J Melige W«k is afgelopen jongcns!!!I!De
nederige veräeaer was Meneer Merlljn deze
keer ... dutsremjs ende ha~ beminneUjke es-
ccneue proficiat. Moge u kweken als konjj-
nen.verder danken wij Ik heer The K.nlg}Jt
voor zijn ...
V Oe bloemlezing. het boek bij de film.
V Bereidwillige medewerking aan me Great
Rook ol Nonsense. Makes you wanna Ieel.
Makd you wanria cry. Makes you wanna
blow the stars lrom rhe sky. I can't stand up. I
can't cool down. I can'r gel my head up of the
ground (jame head on).
..J A1lcs wal U al wekenlang wilde weten over
de literaire wedstrfjd ....
.J Mit bladgoud op de kaft ...

v Wij willen marcheren voor onze leider.
..J Missdûcn iets om over na te denken bij hel
blokken; Veto zoekt voor volgend jUl sociaal
geengageerden, ondcrwljsltthneuten, kul-
luurpipo's, professionele kringwerken" zever-
aars 10UI court. portrettentrekkers (heel v«I).
overonrwïkkelden, kanllekenaars. kUn5I'
schooldropouts. wizklds en nerds om jaargang
2] op polen IC zeilen. Koml dit profiel over-
een met het jöuwe. sprll18 dan eens binnen op
's Meiers 5. Loopbaan in de media verzekerd.
-ol Eens en voor al; -leve de bloemlezlng"!
-ol Mog ...n we verder ook even melden dat XP
de beste groep is die Belglê de laatste jaren
heeft voortgebracht? PS de drumster Is nog
vrum
-ol Dog ear Dog. eat your heart outl Vanaf mei
te bewönd e ren; originele XP·T·shlns. Vlamin-
genstraal 86 ol Sinl-Qulnlensberg 9. Voor die
van Fud moet je dan weer in de Blijde In-
korrul 26 zijn
.J Op kamp met 140 andere jongens die op
jongem vallen en metsjes die op meisJcs ver-
lÎf'fd worden? Dal kan dit jaar op het enige
homojongen::nkamp In Vlaanderen. begin juli
in Mol. Meer info over de insduîjvingen krijg
je in gestoten, neutrale omslag via Wel Jong.
Niet Hetero - Hel Goede Spoor, PB 113. ]000
Leuven-S.
..J Vier jeanenen in een kamionet, wal is dat?
..J Een reizende' kleerwinkel.
..J The Aidsleanl ..
..JHaha.
..J Ham vult Iijntjcs.
..J Et maimenaru, un bon de la Walloni!:.
..J Et maimenarn, une tris bonne blague des
Flandrcs.
v Die smerige: zet van de ontbijtkoeken was
niet van F.. wel van Willy the plmp .
v Dat Manijn een van de meest begeerde
vrijgc-lClien van dl' Gennaanse is (was).
.J De groetjes aan om, JOO'I, Iris, canne.

LIDO
HEROPENT IN SEPTEMBER

IN GANS VERNIEUWDE ZAAL
NIEUWE UITBATINGI

BOEK NU REEDS UW EERSTE FUIF
TEL. 016/"22.67.15 ol 46.33.30
GSM 075n7.39.69 ol 45.09.30

FAX:016/"23.16.41

I-r.~m""~Het "groene" copy-center van Leuven.
~ Gerecycleerd en 1000/0chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
• .... Formaat A5 tot A2C(.::A ALLE Inblndlngen. Plastificeren tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

CANON Kleurkople50 Fr. en mlnder_
van 9 u. tot 22 u. doorlopend,

zat. 10 u. tot 17 u.

Lana, Evy, Mie-kc, Tran, Nadine. Els, Els.
Els.... en de rest als ik er mocht vergeten ziJn.
..J Aan allr J. en I~nog vele jaren.
..J ueve overbuur, private jokes are back!
..J Mcssage personnet peur Anke: ks bains
tures font blond!r!
..J Ollvier doet de beste wensen voor de blok
aan Paekstraar 70.
V Steven B.: SOIl1' voor donderdagavond.
Blijkbaar wasje al venrokken toen ik aan-
kwam. Heb ik het verkeerde uur genoteerd?
..J A. uil A. in V.: Ik ben zo droog als een ajuin.
..J En nu starten de roddels over A.. A.I
V A.".1
V De zwaargewonde P.M. uil T. biecht op; ik·
zeil ben nu ook niet onmiddellijk de meesr
morele mens.
V HOI: is het trouwens met de onderbuik c:n
hel rectneronderbeenz
-ol Mijn gehakt was ontdooid en dal was hele-
maal de bedoeling nier. L H.
-ol 10 welk lunerarlum kunnen we Je komen
bezoekent
-ol Ceterum censeo, politlonem delendurn esse.
-ol Veto aan Krira: sorry als N. jullie verschrik-
keliJke beesten ilduik aanjoe.g met een uitl!m
barbaan 'koel koet koel' .
V Ze: vindt deze kreet heel lid.
..J Stomme b.
..J 'I Schijnt dat F.B. obussen uitdeelt voor zijn
kampagne.
v Marlo, Herwig. Oe groeten van Hans. Lang
gejeden nÎf't? Ik Slttk eens over naar cnë.
..J Bombi. j'ai revu la dUffrcs; 65 mètres a1kr, 12
retour. Tu cruis qu' Aaldt'rs verra ie. probl~me1
-ol Lk Sla op plant schoenen en dal kerm mijn
grooue niet ten goede. L H.
..J Nit'uw compuiervïrus gesignaleerd: bepaalde
programma's ... orden willekeurig vervangen
door willekeurig andere programma's venop
de schijf. De enige remedie is het volledig for-
matteren van de schijl en alles opnieuw In-
stalleren. HI!I virus komt voor op alle platfor-
men. De ergste aanvallen zijn evenwel gecb-
serveere onder wtndow» goedwerkende pro-
gramma's werden vervangen door Microsoft
software .
..J vartam e waargenomen in het stud emenmj-
lIc:u: spelleljes worden vervangen door saaie
zakelljke hulpmiddelen.

..J Dat Is niet zo erg ais 'direkt' 10 plaats van
'onmiddelliJk' .
-ol Manl]n G.• GermaniSt. Vogelbekdier zoekt
meisje uil eerste kan Romaanse. (Help. wal
was het zcekenje wccr1)
..J Cerpe diem noctemque (bij VelO ten m'tnstt') .
..J Heel veel groetjes c:n heel veel kusjes van de
allerliefste hond op de wereld: Ablyn~.
..J Etimologlsche noot voor de lezcrs: de naam
blljkl tets Senegalees te zijn.
..J Berlchl van de KGB; dl! rest van hel gesprek
hebben we niel begrepen. Ie intiem en Ie veel
gefluister.
..J Te Koop: Inktjetprimer HP5 10. Anderh.all
jaar oud. Vraagprijs 6000 Irank. 'S Meiersstraat
5. iedere namiddag. vragen naar Patriek of
TIJ!. la prima staal (de prtmer).
-ol De beste groetjes aan Mamjn die nOOit in de
zoekertjes vermeld staat. Wij hebben absoluut
geen meddijdc:n en dus doen we nogmaals de
allerbeste. uit hel dieP!'t van ons han gewen-
ste groetjes aan Manijn.
V Te Koop; Inktjetprin(er HP51 O. Anderhalf
jaar oud. Vraagprijs 5000 frank. 's McÎerssuaat
5, jeeere namlddawragen naar Patrick ol
TIjl. In goede staat (de:primerl.
..J Peter, wanneer ga je nu iJie cd CClS lenig-
brengen naar Valerll!1 ~... _
..J Welke Peter? Ik ken nogal wai Peters die
een cd of 10 moeten terugbrengen.
-ol ik .
..J Grott' lulsmurf en hele 101ffel: een gelukkige
verjaardag.
..J Manu, wanneer kom je nu 's die cd van
Bowk lenlgbrengen1 Peler .
..J Oef, Manu's zijn el nlet aoveet. Maar lorn; '1
is de kleine .
..J Mas5altll boeken gaan kopen bij De Slegte.
Knappe Valc:rfe werkt daar nu. Hanrlijk proû-
dat daarvoor. (Uit welingelichte bron.)
..J Te koop: ruime kolkklie teezakjes. Zich
wenden bij A.F., vanderkelenstraat 41.
-ol Oe beste groetjes aan Martijn.
-ol Elndgeneriek: 'doe! doei'. En ze leefd ...n
lang. dutten veel en gelukkig. Het aantal
kludenjes is onbekend.
..J Te Koop: Inktjetprinter HP510. Anderhalf
jaar Oud. Vraagprijs 100 Irank. 's Mciersstraat
5. iedere namiddag, vragen naar Patriek ol
TIJ!. In werkende staal (de printer).

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016- 23_70.30
fax: 016 - 23.34.31

$agenda & ~ ad valvas 00011 AN~ nmrs

MAANDAG
2000 u FILM Rhyme 'Em I() De..th [genenpcr-

$llCktld). White liomdand Commando
(nikkenllCnpc:ktief). Strange Spae~ (Aids-
patÎcntp.:rsJ"'Cktid) ell Haubert nreams of
Travel BUI the lIInt'"SSof His Mother Prevents
11Wjkenpcnp!:ktid): vteecs van The Wooster
Group, in Stuc. roeg 1001150, org. Stuc.

20.00 u TEATER J)(o Stichting speelt 'Hun!', met
Peter J)(o Gracl. K.. tdijnr Verbek .. en Koen
VaJl tmpe: ee n rake schets van CTn meename
dri!:hoebverhouding. in Stadschouwburg.
toeg. 400, 011. xcteuven,

20.00 u VIDEO Vide",'S van en lil"" de woosrer

Elconomlka
• 02f05 om 20.00 u: Zwaneza.og·kantU$,
info 32.s?84.

LBK
• 29{04 om 20.00 u; tweede VOOriichUDgs-
aY\)lld over Stu<k,....rI ~n werken In t>r:ttWik·
keUngsl.mdcn, in IJ 00.42.

Wlna
• 02105 om :20.00 u; Voordncht; -He.I
tnOOk- en het vcrwanendc aan chaos". door
proL Ch. Maes. \n CelestijMnlaan 200 l
ltIud.OO.07.

Group, ln SIUC. E.Van Evenmll.at zd, tOl:g.
1501100.

20.30 u KONSERT Beelhoven Academie o.l.v,
Philippe Herreweghe, Luc Bergt' Ihoorn).
Weense orkestkl ..nk (srreuss, schönberg
Schubcn), tnleldlng: 19.4'Su (Rotond!:), in
POS. loeg. ]00(450(600. org. Beethoven
Açademie,03(2263511.

20.30 u KONSERT Kansen Beethoven Ac"de'
mil': Schónbt'rg. Strauss en Schubtn.o.i.v.
Ph. Herreweghe, In Aula Pierer de Som er.
OebcriOlnraat 24. Iel. 03/226.35.11.

DINSDAG
20.00 u DEBAT Debat: 'wdke lockomst voer

links'; met ondermeer Ronny l'lekn en !!ieler
Van De Kcrckhove. in Mnla TheTl:sia College
00.16.10ClI. !;Jalis. org. Militant Unks.

20.00 u FILM 'Ooggetuigen", konfilms en vi·
oeo-s v<ln L Vandekeyblls. A. Bongen ':11 K.
Van der Sype. in SIUC. E. Van evenstraal 2d.

20.30" KONSERT Bcmard roccrouue speelt
Baeh. Cornet. Bulle op ()l!Id, in SI. Jan·de·
Doperkerk. Groot Begijnhol, ld. 32.4 I.40.

menslnnltmn, Herestraar 53. td. 23.39.67.
20.00 u KONSI!RT Keen Eyed + Jaune 'rou-

jours, In Jeugdhuis Sojo. 1 Meilun 3~,
xcssct-Lc. lOeg. 120/100. org. J.S. Leuven.

23.00 u FUIF Red Rcvolunon ruty, in Jeugdhuis
Soja. I Meilaan 35. Kessel-Lo, loeg. 100, otg.
J.S. Leuven.

DONDERDAG
EXPO ""Zij·sporen", reizende tentoonstelling lIlI'1

werk van 15 vrouwdijke kunstenaars, van
10.30101 18 U. in Station Leuven. loeit.
2001100.

21.00 u TEATER ·Macbeth·, door 'reerer Plat·
form Ad Hoc. Iel. 23.84.27. in Prdlikh!:ren·
kerk. O.L vrouwstrear.

VRIJDAG
I!XPO "Zij·sporen", rei:tcndc rernoonsreütng mer

werk ...an 15 vrouwelijke kunstenaan, van
10.30 Wt 18 u. in Stalion Leuven, roeg.
2001100.

12.45 U KONSERT zimnsa: 40·koppig kinder-
koor uil Kkv o.l.v. P~vlo Mercgine. in UZ
GaslJtulsberg. Hal. Hl!rnlraal 49.

20.00 u TEATER -Een smaak ~iln honin~". K.T.
DI! Nieuwe Margriel. io. Auditorium Minn~·
poon. K. Albcniililn 52.

20.]0 u TEATER Mali MuUic ..n; Publieke hypo
nose jl<':normance. in Zuilenzaal. Arenberg·
InSlhuIII. Naamse~raal 96.

21.00 u TEATER "Macbeth', door Teaier rlat·
lorm Ad Hoc. td. 2].84.11. in Prcdikher!:n·

WOENSDAG
10.00 u AKTIE J.S. Aklic:s l<:gen het nJ!ion .... I·

S(II'Îa]isll1t' van de SP. d<)I)rlopend van 10,00
lot 20:00 u. Adres wordt bekend gemaakl via
l),lmnctICn. tOc"g.gratis. org. J.S. Leuven.

14.00 u KONSERT Opendeurdag !.emmens·
îmtituut mei doorlopend konsenen door or·
kesten. koren. ensembles en solisten. in Lem·

JlUJrgan9 22 nr. 29 dd. 29 april 1996

ZATERDAG
20.00 u TEATER 'Een smaak van honing", K.T.

De; Nieuwe Margriet. in Auditorium Minne·
poort, K. A!br-Illaan 52.

20.30 u KONSERT Ol"$ccanl~ & ênsembfe Ritor-
nello o.Lv. A. Malru"" speelt MOllteverd.Î·s
'Selva Moraie e Splrieuale. in St. Kwfmens-
kerk. NaamSCStraat. Iel. "'0.14.98.

ZONDAG
15.00 u DANS Ball..-t·rcdtal door de Stedelijke

BaUel~hool AllIwel'JlCn. in Auditorium Min·
nepoon. KAlbenlaan 52.

15.00 u DANS Ballet-redtal door de Siedeiijke
Batletschool Antwerpen. in Auditorium Mitl·
nepoen. K. Albenl<lan 52.

MAANDAG
u VORMING Kurs1l~ assertiviteit mann ...n: -te-

ren upkomen vour jel.t:lf". ecru avonden vau
19;30101 22:30 u. În Elckcr·lk. K. AlbenJaan
2, Kc:sloe]·l.o. tel. 32.05.51.

20.0011 TEATER -Spinnen kunt ge niet Ol)<:re'
ren-. door Dril! Vingen. in Auditorium Min·
ncpoon, K. Albenlaan 52,

20.]0 u KONSERT Konsen Be ..thoven Acad,,·
lUie: Sehönberg. StrauH en Schubcn, o.l.v.
Ph. lIt'rrew~he. in Aula Pi .. le. de Sorncr,
Ikbcriomraat 24. It't. 03/226.}5.11.
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Witte Raven: Mark Peeters over het bedrog van de maanlanding

dacht: als EddyMerckx echt de tour wint
en hiJ mag bij de koning komen en zo,
zal de maanlanding ook wel echt zijn"

n De Morgen van 2J
april 1996 stond het al
zwart op wil: De maan-
landing was vals,
aldus de illustere

Raeliaanse beweging_ Er
is 11001'1 iemand op de maan geweest.
De ruimtevaartorgonisatie Nasa IIf~eft
foto's en televisiebeetden vall de meliS
op de maan vervalst. Alle beeldLn die
zogezegd op de maan werden gescJlO-
ten, werden in feite in filmstudio's op
aarde gedraaid. tn Leuven is Mark
reeters de autoriteit op het gebied van
de maanlandi"9sontkenning. Mark
Peeters is niet 's mans echte naam,
maar een miks VOII Mark Uyterhoe-
Wil en Bart Peeters. Mark reeters WIl

ten allen prijze anoniem blijven en
wil alleen telefonisch geïnff'rvirwd
worden. De maanlanding ontkennen
is immers een 9evaarlij~ job.

Mark Peet~rs:.lk bel venuit een telefoon-
se! waar iedereen mij kan bekijken zodat ze
mIj nit"ts lullen doen .•
Veto: WQrzoude" 'lt dan mei u dom?
Peeters. «Doodschleten biJvoorbeeld. Ik
zou nier de eerste z.IJn."
Veto: Wal hteft u sestw:ilerd om bij de mQQ'"
Ia"dmS uit ~ komtn?
Peeters: .lk heb vanaües gestudeerd. Ik
heb les gekregen van VUB-rektor Roger
van Geen, één van de meest bek wame pro-
fessoren die I~ geefl aan de burgerlijk inge-
nieurs. Van ~n hedl mij verteld dat één
van degroolslC': reehuleken de X·stralen_
laser zou 7.lJn. x-sneren ZIJn vrij energetisch.
daarmee lOU je dus Iemand varrop een af-
stand van tlenduivend kucmeter kunnen
doden, Een X·straal saaI met de uctasnel-
held, maar het probleem is d.it je mer tuctn
1.11waardoor die x-straten hun energie ver-
liezen omdat ze de deelt jo in de lucht ka-
pot maken. En dus is een x-srraler alleen
bruikbaar In de (luchtledige) ruimte. Alleen
zegt Roger Van Geen, dat is onbruikbaar
want je geraakt niet In dl' ruimte."

Frimout

en die vlammenzee echt zijn. En w anneer
was de Vietnamoorlog? Dat was In 1969.
Dus op het moment dat de Amerikanen
bezig waren hun geld te verkwisten tn vter-
nam hebben ze gezegd: 'tbere's man on the
rnoon'. Hebt ge ooit de film 'Apocalypse::
ncw' gezien? In die film, dfe een venvljllJ\g
Is naar de apokalyps van hel krtsrendom,
komt de hoofdrolspeler (MartlO sheem op
zeker ogenblik biJ de man die beween dilt

'ukem' uit tI!It9!Jf'nen kamplonm blool ~ leg.
9en. WO' htblxn "zelf (JOkeentje ~nJ(fI, DIt
9roll kenin9/xJlSingen Je jongstl ....-ekeN,waar
hlbbOt die plaQ/S!Jtvondm?
seeaers: ~WcJ je had er eentje in Nazareth,
waar Jezus geberen is, en dan ...•
Veto: Hola, wacht ~nljeJ, NaZQrelh,...
Nasa .. _ud ..
Peet.ërs: ..öodverdoeme, hahahaha, mil-
jaar, maar godverdommet Maar dal Is geni-

D'r ir hiv nog nooil een milnnekl gtWtlst

hij God is (Marion grande]. En dan om-
staat een merkwaardig gesprek over ruim-
tevaan en hij zegt' you can-t tra vel In
spare', En wat wll dat zeggen? ~
Veto: Jr bn n{llm dr 1lfUnle rtiun,
Peeters. .You ca" travel In spare, wal wil
dat zeggen? ..
Veto; JQfIUlQrWIlt u hl! nu,)'Ou (lJII ofyou (IJ,,'/?
seesers: _Ah \lollà. dat Is de vraag. Ik heb
die film gezien op de Nederlandse TV en
daar hebben ze vertaald 'Je kunt nter relzen
in de ruimte" en ik heb die film gezien UIl
de BRTN en dan was het "le kunt .....è! ret-
zen in de ruimte." Ik heb dan geprobeerd
om te horen Wilt hij 7.eK' en je kan er nlet
aan uit of dat bij een t zegt ol niet. ..
Veto: Hot/ans ben jij daar nu Q/ mee Mrig?
Peel-ers; dl: ben daar twee Jaar geleden
mee begonnen. Ik heb dus gekozen voor
Leuven als akrieterreln omdat 'Leuven'
heel dicht bij 'IImgen' ligt. Dat is maar een
letter verschil hé?_
Veto: In dl Qf~mpe" /Wtf" jOQTheb JIJ ook ten
Qontal pamflerlrn vrrsprljd om "loglnaamdt

(fOtDarchief)

aal wat gij zegt. Dus heel die Nasa is opge-
zet als symbool van Nazareth, godverdom-
me ja, godmi!jOlarl (komt langzaam terug
bij) Wacht evenjes. zijn juUie nu ernstig
verder ol niet ol ben je aan het zeggen dal
ik Ie 'lef ga".
Veto; Ik ZJ)Uhtl "itf ~tm, milQ,-Ilderun hetft
mdertijd dl' mQQnlQmJin9 loch samm ml't de
l'indowrwinnin9 VQnF.ddyMerr:kx in dt rondt
van f"n.m/crijk op tetevisie gaien?
Peerere ewectn i.k zal 'OS ters vertellen
over mijzelf. Ik was toen ... uwijfdt) ... ik
was toen nog niet UI oud als nu. Ik heb
toen gedacln. als Eddy Merckx na dertig
Jaar ronder Belgische etndcverwtnntng echt
de tour kan winnen. dan zal de maanlan-
ding ook wel echt zijn, En omdat Eddy
Mt'rc.kx echt is en die mocht dan bij de
koning komen en zo, dacht ik als dal cctn
î~,zal de maanlanding ook wel echt zijn.
Toen geloofde Ik dat nOg allemaal. Maar
later heb ik die lezing van Roger Van Geen
bijgewoond die zet. -t Is allemaal zever en
Jullie zullen binnen lwintlgjaar nog wel

Hemelvaart

• Vurig.
mensctlll~

j

heb gekregen van

eens aan mij denken ~ En dat 15 blijven
nazinderen .•
V~to: ('re/ooft 10/ jn God? U vtrwijst todt dikwijls
I'UIQrJlZIll.

seerers: -wats God hé, wat bedoel je
daarmee? Ik heb een katoU~kt' opvoeding
gehad waarin ik gekontromeerd ben met de
hemelvaan enzovoort. En op een zeker mo-
ment hebben ze aUes overboord gegooId en
hebben ze gezegd "de hemelvaan bestaat
ntet. want waar zit Jezus dan als hij in de
herncl dr? Op welke wolk zit hij?~ omdat
er vliegtuigen waren heeft men uiteindelijk
moeren zeggen: -de hemelvaan was be-
drog". En dan kwam die zever van "maar
IIU hebben we echte ruimtevaart" Ik heb
dus meer geloof In hemelvaart omdat we er
renminste voor kunnen zorgen dal het hier
een hemC1 op aarde wordt. Dat Is een veel
reallstlscf\'tr utopie dan Ie zeggen dat we op
de maan staan .•
Veto: Stel nU «nS dal de Nasa etn 9tste doel en
jou een~rsttl dott cm mu TL !JQQnnaar dr
maan. ~Iit 'IIQnje te ovtrhll!Jfn. Zau je dQI
aanbod aannelrl6t?
peeters. «Nee. oei waarschjjnlljk laten ze
dat ontploffen, 1111986 zijn er zeven astro-
nauten gestorven. Er was één gewone lera-
res biJ dre niet behoorde tor de Nasa en die
heette Christa. Ze hebben er dus gewoon
een vrouweujke Krtstus van gemaakt.w
Veto: Vtr9uf het onl, maQr Sl1InS Iotn11enwt

cm t«h niel van dt ind1lfk ol'lldDcr dQIje enne,
aQn het twanznr hlnt.
Peeeers: _Ja, Ja maar hel probleem Is dat ik
dal vanjufue ook denkt Ik ben nier Iemand
die mei de mensen hun voeten speelt. Ik
probeer altijd In eer en geweten de dingen
dle voor miJ een absurde wereld,zijn Ie zeg-
gen. En natuurlijk Is dat een probleem om
dan nog geloofwaardig over te komen want
de wereld waarin wij leven is absurd tot In
een cnvocrstefbare graad en dal komt, door
de le,hn()l~é. De tejevtstemensen Jamase-
ren er maar op los en die konstrueren bed-
den waarvan de kinderen van [engsalaen
geloven dat het echt Is.1>

..Dal ruïneert mijn leven hé? Ilaehjei
ik spendeer Ik-weer-nter-hoeveel geld aan'
dat spel. Het zou dU5 vrij idioot van mij zijn
om dal enkel te doen om met de mensen
hun voeten te spelen. Maar Copemicus
heelt heel ZIjn leven gezeverd dat de zon
stilstond en de aarde ronddraaide. 'ïwee-.
honderd Jaar nadien hebben ze de rrense
revolutie gemaakt in funktie van COpc"mi·
rus. Ik heb de ambitie om een soon ccper-
ntcus re 1jjn, dos binnen tweehonderd jaar
gaall'"tt mij misschien zeggen dal ik gelijk
had .•

aogcr Van ceen en de week nadien was
Roger Van Geen dood .•
Velo: En dQQT1tlubrwI)"'s}t dQ/ dt mQa,,/an-
dm!! "ie/ !ftbturri is?
Peeters: • Nee, nee, ik kan nog een ander
ding vetteilen. vetghe. de direkteur-gene-
raaI van de sterrenwacht In Ukkd heeft
ooit gezegd: "als er ooit één Belglu:hi' astro-
neut komt. geef Ik mijn omslag". Toen het
1 april WoitSen Dirk Frlmout zogezegd in de
ruimte hing. was die man dood .•
Veto: En RDgtr V.m Gun tn dil Vl/ghe zijn
wrmoord door de NtlSlt?
Peeters. ~KIjk. de Nasa Is een bedrijf van
miljarden dollars. Als ge dus naar die lanse-
ringen gaat van care eenaverat dan kan je
drie dingen zien. Een Jansering tor in de
wolken, otwelror achter de horizon, ofwel
In -t donker. Er gaal dan een grote vlam In
de lucht en die vlam verandert In een srer.
Is dat een bewljs dar ze rond de aardt' vlie-
gen of dat ze op de maan zijn geweest?»

.En dat kost dus miljarden zogezegd
om naar de maan te gaan. EI1 je kan bewl]-
zen d.n het bedrog Is. dus die mensen heb-
ben miljarden Ier beschikking om Wilt dan
ook uit u: halen.s
Veto: Op die manier kan jt dt oorlCSin Wet_
nam n't'n ~d ontkennen.
peeters: «Nee, nee, Ik heb gesproken met
vletnamezen die hier geadopteerd ZIjn en
die bevestigen dal al die napalmbommen

VNO: Dit' rekter Roger Van Gte-nwaarvan jij
les heb! !Jlkrf!lrn, heeft di~ "09 Qndere mf'mtn
killmen avtrtui!Jt"?
Peeters. "Ja, Ja, Ik heb bfjvoorbeetd ge-
sproken met mensen van het VIl< die Leg-
gen dat mijn sijfer.> juist zijn. Je kan ekspe-
rtmemeet maar vierduizend kilometer per
uur halen. Maar om in de rutmre Ie gera-
ken moel je 28.000 knometer halen. En
Dirk Prtmour die zegt dat hij aan 28.000
kilometer rond de aarde vloog, dat kan dus
met. Ik heb her hem trouwens gevraagd op
de boekenbeurs en hij heelt teen een body-
guard op miJ efgesnrurd .•

«Alle professoren van de VUB en de
KU Leuven weten dal de maanlanding be-
drog Is. Ik geef honderdduizend frank aan
iemand die één prof vind die zegt dal de
maanlanding ecru is gebeurd, of die bewijst
dal je sneller kan dan vierdinzend kilome-
ter per uur, of dre bewijSl dal 28.000 kilo-
meter per uur verkeerd Is. Ik heb zelf
gebeld met de professoren suvereos. PIlS!.
vandeplne. Van der weereren. Van der
veken en Gerlach (?). Alle zeven hebhen ze
de telefoon jngegoold, ofwel hebhen ze ge"
zegd 'u hebt gelijk maar ik kan dat niet
bevesugen aan de- retefoon ~ Protesscr Van
der veken, dat I~ wel geen eksakre weten-
schepper maar een man van lilusofh; heeft
er ztlh et-n anep bovenop gedaan. H1J
heelt miJ gezegd: "Er zijn meer bewijzen
voor de hemelvaan van Jezus dan voor de
rutmievaan 101op de ma.an~.It.

Tom Michielsen
njl vanbrabant


