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Het kamerdekreet versus de kotenverhuur

En nu nog richlhuurprijzen en en iuridisch statuut
Oe traditie wil dat de kotenver-

huur rustig op gang komt.
Vorig jaar evenwel luidden de

prognoses dat het dit jaar anders zou
zijn. Oorzaak: het in voege treden van
het kamerdekreet dat strenge normen
oplegde aan studentenkamers.
Dankzij de inspanningen van de
huisvestinqsdiensten en vooral van de
studentenbeweging werden de oor-
spronkelijke 'luxenormen' tot redelijke
proporties gemilderd. De richt-
huurprijzen en de huurwetgeving
evenwel blijven een probleem.

Op één september 1998 trekken niet alleen
de scholieren schoolwaarts. het is ook de
dag dat het kamerdekreet van vier februari
1997 in werking treedt. Het was een twee-
tal jaar geleden de bedoeling van de initia-
tiefnemers van het dekreet om onveilige,
onhygiënische kamers en studentenkamers
uit de markt te krijgen. Het dekreet is van
toepassing op studentenkamers, met uit-
zondering van de door de Vlaamse gemeen-
schap gesubsidieerde kamers van
universiteiten en Hogescholen. Verwacht
werd evenwel dat de kotbazen de nodige
investeringen zouden verhalen op de huur-
ders, en dat er een tekort op de kamer-
• iarkt zou ontstaan. Na hevig protest van
de studenten en de huisvestingsdiensten
van de Vlaamse universiteiten werden de
oorspronkelijke luxenormen evenwel
gemilderd. Zo moeten nieuwe kamers
weliswaar twaalf vierkante meter zijn groot
zijn, maar voor kamers die voor de inwerk-
ingtreding van het dekreet gebouwd
werden geldt een minimale oppervlakte
van acht vierkante meter.

Ruimte
Volgens de definitieve versie van het

dekreet moet een studentenhuis per zes
inwoners over éérr wc en per tien inwoners
over één douche of bad beschikken. Daar-
naast zijn een fietsenberging en een ge-
meenschappelijke ruimte van minstens zes
vierkante meter verplicht. In die ruimte
moet het mogelijk zijn t6; kokkerellen,
behalve als er kookmogelijkheid voorzien is
op de kamers. Vensters moeten minstens
één vierkante meter groot zijn, en de
onderkant mag zich ten hoogste een meter
twintig boven de vloer bevinden. De ka-
mers moeten twee meter twintig hoog zijn,
iets waar heel wat zolderkamers niet aan
beantwoorden, hoe verzorgd en mooi die
ook zijn. In de uitvoeringsbesluiten van het
dekreet wordt wel rekening gehouden met
de eigenheid van zolderkamers in die zin
dat die delen van de kamer met een hoogte
tussen twee meter twintig en een meter
tachtig mee in rekening worden gebracht
bij de berekening van de oppervlakte. Daar-

Ook jouw grijze hersenmassa wordt nu opgenomen in de KU Leuven versie van Plotinos' Ene. Als je die zin wil begrijpen, buig je al maar over je kursus
filosofie. Maar ook weer niet te veel."er is nog zoveel meer dat je nodig hebt om jezelf hier te ontwikkelen. Op die kwetste naar jezelf wordt je beschermd en
begeleid door de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. Haar praktische en inhoudelijke werking wordt onthuld vanaf pagina zes.

(foto archief)

door zullen redelijk wat zolderkamers het
dekreet overleven. Verder is een wastafel
met stromend water op elke kamer
verplicht. Ook de elektrische installaties en
de verwarming moet aan de nodige veilig-
heidsnormen - zoals brandveiligheid -
beantwoorden.

Tot 2001 kunnen de eigenaars aan de
stad Leuven een konformiteitsattest aan-
vragen. Dit attest is een absolute voor-
waarde om kamers te mogen verhuren en
wordt pas toegekend nadat gekontroleerd is
of de kamers en de woning voldoen aan de
gestelde eisen. Sommige normen zullen bij
de eindbeoordeling echter zwaarder door-
wegen dan andere. Wie wacht tot drie jaar
na de inwerkingtreding van het dekreet om
zo'n konformiteitsattest aan te vragen, zal
worden beschouwd als eigenaar van een
nieuw studentenhuis waardoor alle kamers
zullen moeten voldoen aan de twaalf
vierkante meter-norm.

nieuws van het kamerdekreet dat onder
druk van de studenten en huisvestings-
diensten het dekreet tot redelijke proporties
is herleid en aan zijn doel beantwoordt."
Van de vooropgestelde ramphypotheses is
op dit moment duidelijk nog geen sprake.
"Serieuze financiële prijsverhogingen zijn er
niet. Er zijn wel een aantal verhuurders
ontmoedigd wegens de onzekerheid die het
dekreet met zich meebracht, maar de uit-
voeringsbesluiten hebben dat opgelost. Er
zijn de voorbije maanden in Leuven wel
ongeveer twintig belangrijke huizen
verkocht, maar of dat te wijten is aan een
beweging veroorzaakt door het dekreet,
weet ik niet", aldus De Winter.

De vrees dat de kamerhuurprijzen de
komende jaren zullen stijgen, blijft evenwel
bestaan. Tegen september 1999 moeten de
woningen in orde zijn. Een aantal be-
palingen in het dekreet krijgen wel een
langere overgangstermijn. waardoor de
financiële lasten gespreid kunnen worden
maar hoedanook moeten op vrij korte ter-
mijn zware financiële investeringen gebeu-
ren door sommige eigenaars. Er zullen dan
ook in sommige huizen kamers moeten

sneuvelen om plaats te maken voor ge-
meenschappelijke ruimtes of fietsenbergin-
gen, waardoor het aantal kamers kleiner
wordt. Zoals sinds eind 1996 wordt ge-
vreesd, zullen uiteindelijk de studenten de
rekening gepresenteerd krijgen van de
investeringen. De mogelijkheid dat een deel
van de eigenaars liever hun huis verkoopt
dan het aan te passen blijft reëel.
Kapitaalkrachtige eigenaars zouden hier-
door een groot deel van de markt in
handen kunnen krijgen.

Komfortnorm

Hoewel de grootste wantoestanden en
misbruiken door dit dekreet weggewerkt
worden, blijft Sociale Raad, de voor deze
materie bevoegde geleding van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie, ijveren
voor een betaalbare huisvesting met een
minimum aan komfortnormen en een
maximum aan veiligheid. Om mogelijke
prijsverhogingen in de hand te houden
hecht Sociale Raad veel belang aan de
richthuurprijzen. Het dekreet stipuleert dat

vervoll op p. 3

Redelijk

Voor Jos De Winter van de huisves-
tingsdienst van de KU Leuven is "het grote



Verbetering situatie beursstudent

Vielen' de Iranken nog maar eens binnen
Op veertien juli heeft de Vlaamse

regering definitief beslist dat
de studietoelagen voor het

hoger onderwijs vanaf het akademie-
jaar 1998-1999 automatisch geïndex-
eerd zullen worden. Daarnaast wor-
den de minimuminkomensgrenzen
eenmalig met tien procent verhoogd.
Er komt ook een uitbreiding van de
voorwaarden die vereist zijn om in
aanmerking te komen voor de bere-
kening op basis van het vermoedelijk
inkomen.

De automatische indexering is bedoeld om
tegemoet te komen aan de stijgende studie-
kosten. Sinds het akademiejaar 1994-1995
werden de toelagen weliswaar jaarlijks
geïndexeerd maar omdat die indexering
nog niet per besluit was vastgelegd, hing de
uitvoering steeds af van de goodwill van de
minister van Onderwijs. In een vroeger
verleden evenwel. is de indexering regel-

Deze week niel. in Velo:
De Europese Unie bindt de strijd aan met nep-
produkten. Op jaarbasis betekent deze lukratieve
handel in namaakhorloqes, -parfums en -kleding
voor de échte firma 's een miljardenverlies .• En
inderdaad: de echte zijn altijd beter. Dat werd
afgelopen weekend nog maar eens bewezen door
het echte Ira. Achtentwintig doden, daarvoor
moet je écht van je volk houden .• Ook bij ons
wordt het tijd dat de échten nu eens rechtveren ...
bij het ijzerbedevaartkommitee. Wie zijn nu de
échte vertegenwoordigers van onze Vlaamsche
eigenheid? Philip Dewinter is alvast een kader-
funktie aangeboden .• Hij mag ingekaderde
foto 's van C. verschaeve verkopen op de volgende
bedevaart .• Diskussie in medialand: wie is er
nu een écht sensatieblad? • Dag Allemaal
verwijt Humo een sensarieblad re zijn: sensatie! •

Ach her was écht nier de bedoeling van Humo om
er geld uit te slaan. Guy M. was gewoon op zoek
naar een qoedkoop buitenverblijf]e in Kasterlee.
En die witte voorpaqina was natuurlijk wel weer
gewoon écht kommersieel » Intussen vragen de
Amerikanen zich nog steeds af of Bil/ her nu al
dan nier heeft gedaan. Kenneth Starr and his All
Stars weten wel bctci .• Ook in het wielerpeleton
1110elbij ltooqdrinqendheid échte van valse
doping ouderscheiden worden. De échte doping i.1
die die op de officiële lijst staat, zeggm ze dan? •
Maar is die lijst wel écht? Is het schilderij dal
erin hangr wel echr? Bestaat een echt schilderij
wel .• Is de processie van Echternach echt .•
James Joyce staat op één zowel op de lijst van de
honderd beste als honderd slechtste enqelstaliqe
boeken aller tijden • Best dar hij er geen woord,
spetin« over kan maken • Heminqway kon el
niet mee lachen: "had ik nier genoeg borsthaar
misschien?" Sartre was her een zorg, die wciqert
de 1i).\1 nutuurliik gewoon .• Marc verwilpheu
was dan weer verontwaardiqd dal hij niet ol'
nummet één stond. Wat heeft die JOI'ce ooit
uitovvreten "I' de kommisstc-Dutroux hij !Jin.'!
verdorie zcl] niet hoeren naar bed • Anciaux
lI'a.\ 111de wolken. "Twee liistcn. Dali konten ze
toch f/ell','on allcnuial op mijn 1!;.lr .\lc1<111 " Echt
Ben • Bcrt • Ben • Er zil feil benaan lil Je ODI

• I-ossen '.1 b<1I/,)/1,']<lcl[ na.'}steeds "I' • Dal kan
niet .<I<,::"",.III·",.d,,1 van het Be/'/I."II voethal •
/)1' hol "liifl nieueniiu rond .• nl' kruin 1'ilI1

Bru; .. Wil/is oot: bijna • lli7or,'11/ IIIl'r naiu
.1<1/'(111 I 'LTIIl/i2l'I/, daar "'''('11 de [tlnts tenminste
slccln dl· 'dl'l hun ckon.nin: ,\'k 11','1 • C, lukkr«
=iin 'I 'tT' !J/ '""(t'lc t,.. /'11 l/l'.~lic~;l1 • l ï.t.t.

kun t, h'II1}i!"~/C Il.y ccn« echt ~11'11dl vcrkr-
Iijk/ft'iJ "1/1'/1<11'1'.'11 • H· id«,\ 1I1t'I .uin /l'::.'!1 •
0,,, denkt Ivrbac): .",,, alui.t ctis hi! ti.h scheen
\' IJh'r.Jl'J/_\ • \ '/"(J(.'lt'l" ::c._111 I/i! lid :v '/1 moment

II".'! 11','1 ,'C/I.I "1/.1('1 dl' r!II'dur, ,'1/ Sl'rill_q"11

II../JI"'/1 • ,\/1 ntct III,YI~ • \'1/ la.u lti; JII ('I'CI
71111 ui!.t/LÏ,,.c._lsedt·c._Td( 11::illzl'l'!:I'FS
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matig overgeslagen waardoor de vraag blijft
of de studietoelagen zelfs met de indexering
voldoende aangepast zijn aan de studiekos-
ten. Momenteel loopt er een gezamenlijk
onderzoek naar de studiekosten, uitgevoerd
door aan het Hoger Instituut voor de Ar-
beid (KU Leuven) en de vakgroep onder-
wijs van de Gentse universiteit.

In hetzelfde besluit worden de mini-
muminkomensgrenzen met tien procent
verhoogd. Dit is een tegemoetkoming aan
de laagste inkomenskategorieën: voortaan
zullen meer studenten recht hebben op een
maximale studietoelage. Een laatste maat-
regel is de modernisering van het begrip
minvermogendheid. Dit begrip dient om te
bepalen of een student al dan niet recht
heeft op een studiebeurs berekend op basis
van het vermoedelijk inkomen. Normaliter
wordt zowel de vraag of je al dan niet recht
hebt op een beurs als de grootte ervan
bepaald aan de hand van het gezinsinko-
men van twee jaar ervoor. Bij het vermoe-
delijk inkomen daarentegen wordt reke-

ning gehouden met het inkomen van het
jaar waarin men een studiebeurs ontvangt,
Dankzij bet systeem van de vermoedelijke
inkomens kan een plotse daling in het in-
komen van de ouders, opgevangen worden.

Om ervoor te zorgen dat studenten in
meer en nieuwe situaties recht hebben op
een studiebeurs berekend op basis van het
vermoedelijk inkomen, werd binnen de
minvermogendbeid ziekte vervangen door
het ruimere arbeidsongeschiktheid. Met dat-
zelfde doel voor ogen worden enkele
nieuwe begrippen ingevoerd zoals 'geheel
of gedeeltelijk verlies of opschorting van
hoofdbetrekking', of op 'brugpensioen'
gaan. Ook 'de schorsing van het recht op
werkloosheidsuitkering bij langdurige of
terugkerende werkloosheid' kan een be-
rekening op basis van het vermoedelijk
inkomen opleveren, net als 'vereffening als
gevolg van faiJlisement of kennelijk onver-
mogen' of 'vermindering of stopzetting van
het onderhoudsgeld na gerechtelijke uit-
spraak of overlijden'. Ook 'scheiding van

• lezersbrieven
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn,
liefst ÇJP diskette of via e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studenten-jaktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken, Slechts uitzonderlijk.
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Veto,
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, wat overeen komt met

± 1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort, De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen,

Profiel [(ui
In uw voorpagina-artikel van Veto jrg. 24,
nr. 30 (11105/98) lees ik dat het ideologi-
sche profiel van een universiteit vandaag de
dag niet zo erg meer meespeelt in de keuze
die generatiestudenten maken.

Ik zou zelfs nog meer zeggen: het ideol-
ogische profiel van de KV Leuven speelt
haar veeleer negatief parten. Het kan niet
ontkend worden dat "katoliek" vandaag de
dag bij veel achttienjarigen staat voor
'ouderwets' en 'dogmatisch'. Velen hebben
van de KV Leuven een totaal verkeerd
beeld; het zou dan ook niet slecht zijn denk
ik als dl' universiteit eens een intensieve
kampagne zou voeren om zich meer te

profileren als een dynamische, ruimdenk-
ende universiteit.

Heel veel achttienjarigen hebben totaal
geen beeld van hoe het er aan de unief aan
toe gaat; ik ben zelf verbaasd als ik een vijf-
tal jaar terugblik en eens nadenk over welke
simplistische argumenten soms gebruikt
werden bij het kiezen van een unief. Ik
herinner me dat na een informatievoormid-
dag iemand van mijn klas zei: "Ik ga naar
Gent, want hun informatiebrochures zien er
moderner uit, dus zal de unief zelf ook wel
veel moderner zijn." Dit is echt geen grap!

Lambert Emmanuel, Celestijnenlaan
76-3B, 3001 Heverlee

tafel en bed', behoort tot deze lijst.

Eisen

Hoewel dit besluit tot stand kwam na
een voorstel van minister van Onderwijs
Luc Van den Bossche (SP), zijn deze be-
slissingen al lang eisen van de studenteribe-
weging. Vorig akademiejaar organiseerde de
Overleggroep Studietoelagen nog een peti-
tie-aktie over deze kwesties. Die overieg-
groep bestaat niet alleen uit de Vereniging
van Vlaamse Studenten en de Sociale
diensten van de universiteiten en de hoge-
scholen, maar ook uit de Bond van Grote
en Jonge Gezinnen, het ACW en de
jongereaorganisaties van ACV en ABVV.
Het besluit van de Vlaamse regering hono-
reert bovendien slechts gedeeltelijk de eisen
van de Overleggroep.

Z'Q blijft de studentenbeweging een
lans breken voor de toelagen ten voordele
van de laagste-inkomens (onder de mini-
muminkomensgrëns}, door te ijveren voor
een progressieve stijging van de toelage. De
verhoging van de inkomensgrenzen staat
ook al een tijd op de verlanglijst, op die
manier zouden meer studenten met een
modaal gezinsinkomen recht hebben op
een studiebeurs. Lage kadastrale inkomens
zouden geen rol meer mogen spelen bij de
berekening van de toelage. Door daarmee
rekening te houden, worden veel minder
studiebeurzen onterecht toegekend, maar
er is ook een klein aantal studenten dat
daar al evenzeer onterecht een studiebeurs
misloopt. De overleggroep pleit ook voor
een eenmalige toelage voor bisstudenten en
voor een verhoging van de studiebeurzen
in het sekundair onderwijs.

Olivier Remy

Veto
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3000 Leuven
Tel 016/22 44 38
Fax 016/22 Ol 03
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Zeer lage slaagsijfers toelatingseksamen
(tand) arts

Eksamen steekt een paar
landies bii
ep zeven en negen juli vond

voor de eerste maal het volledi-
ge toelatingseksamen voor

geneeskunde en tandheelkunde plaats.
Ondanks de wijdverspreide tevreden-
heid over het bereikte compromis in-
zake studiebeperking blijkt de toela-
tinpsproef een al te groot afschrik-
kingseffekt te hebben tegenover
nieuwe studenten (tandyarts. Maar
vooralde tegenvallende slaagsijfers
van het eksamen doen zelfs vermoe-
den dat er wel eens minder (tand)-
artsen zouden afstuderen dan dat er
zich mogen vestigen.

Op de julizinijd van het toelatingseksamen
daagden slechts 693 kandidaten op, een
kleine driehonderd minder dan vorig jaar.
Bovendien slaagden slcchr-, 214 examinan-
di. ofte één op drie dcclncmcrv op de proef.
Op die manier komen de door de federale
overheid vooropgestelde aantallen
(tand)artsen die zich nog mogen vestigen in
het gedrang. Van de huidige licht ing mogen
in het jaar 200384 tandamen en. drie jaar
later, 390 artsen zich vestigen. Fen verge-
lijking met vorig jaar doet vermoeden dat
de toe\atingsproef veel te goed werkt: toen
waren er. de septemberzittijd inbegrepen.
966 geslaagden en mogen zich 420 artsen
en 84 tandartsen vestigen. Zelfs bij deze

Dekreet
vervolg van p. 1

tegen één december 1999 richthuurprijzen
moeten vermeld worden op het
konformiteitsatrest. Die richthuurprijzen
worden bepaald, rekening houdend met de
kwaliteit, de oppervlakte, de voorzieningen
en de lokatie van de kamer en de woning.
Op een 'goede' manier uitgevoerd is dit een
goede stap op weg naar maximumprijzen.
Alleen op die manier kan een uitbuiting
van de kamermarkt voorkomen worden.
De konkrete invulling van de richthuurpri-
jzen en de berekeningswijze moeten nog
via een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse
Regering uitgewerkt worden. De studenten
eisen dan ook dat hier snel werk van wordt
gemaakt alsook bij een mogelijk overleg
hieromtrent betrokken te worden.

Het meest heikele punt is het
ontbreken van een juridisch statuut voor
studenten die een kamer voor één jaar
huren. Ten eerste is het een absolute prior-
iteit is te werken aan standaardkontrakten
voor het verhuren van kamers. Hoopvol is
wel dat deze zaak in de goede richting
evolueert. Ten tweede moet er een
wettelijke regeling komen voor d
huurwaarborgen voor studentenkamers -
nogal wat kotbazen weigeren d~e terug te
storten. De huisvestingsdiensten en de
studenten eisen al lang dat huurwaarbor-
gen van studentenkamers op een geblok-
keerde rekening komen te sta"an, zoals dit
ookgebeurt bij het huren van
appartementen en huizen. Ten derde wordt
het tijd dat ook voor gemeenschapshuizen
eenduidelijke reglementering tot stand
komt.Zo moeten de verantwoordelijkhe-
denvan de student-hoofdhuurder en de
eigenaarbij wet worden vastgelegd.
Onbekommerd kunnen wonen in een
betaalbaar en veilig kot is voor elke student
immerseen belangrijke voorwaarde om
zijnof haar studies met sukses te kunnen
doorlopen.

Olivier Remy
Sara Franssens

aantallen vreest men de vooropgestelde
maxima niet te bereiken. Dit omdat bij-
voorbeeld niet elke geslaagde effektief de
studies heeft aangevat én ook bij deze
geneeskundige richtingen de slaagsijfers
slechts een goede vijftig procent halen.

Achttienjarigen

Niet aflatend studentenprotest én
juridische stappen zorgden ervoor dat vorig
jaar slechts een onthoofd eksamen werd
georganiseerd. Het gedeelte kennis en inzicht
in de wetenschappen - in de volksmond het
wetenschappelijke deel genoemd - werd
door het Arbitragehof geschrapt omdat een
aantal scholieren gcdiskrlrninccrd werd
omdat ze hi.n sekundaire studie niet in
funktie van de vereiste wetenschappelijke
kennis had kunnen kiezen. Nu dat pro-
bleem van de baan is, vervoegt het weten-
schappelijke deel het vorig jaar reeds ge-
toetste deel informatie venverven en venver-
ken. Dit laatste deel peilt voornamelijk naar
bekwaamheden die niet specifiek vereist
zijn voor de geviseerde studierichtingen:
het bevat ondermeer algemene redeneer-
en geheugenproeven.

Opvallend is dat de slaagsijfers van dit
deel nog ongeveer tien procent lager liggen
dan die van het wetenschappelijke deel,
waar ongeveer de helft van de deelnemers
voor slaagde. Deze studenten kunnen de
door hen gekozen studierichting dus niet
aanvatten omwille van algemene proeven
die niet specifiek vereist zijn voor (tand)-
artsen, veeleer dan de vereiste en relevante
wetenschappelijke kennis. Dit resultaat is

redaktioneel
Te weinig proffen
Tussen 1982 en nu nam de studentenpop-

ulatie met ]2,5 procent toe, zo blijkt uit sijfers
van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir).
Het proffenbestand volgde deze evolutie niet,
maar geen erg, argumenteerde men, het aantal
assistenten was gevoelig gestegen en kon de
ontstane scheeftrekking wel opvangen. Het
assistentenaanlal verdubbelde zowat.

En toch klopt er iets niet. Het aantal prof-
fen (Zelfstandig Akademisch Personeel, Zap)
dat door de universiteit zelf betaald wordt,
daalde met 7,2 procent, terwijl het aantal assis-
tenten (Assisterend Akademisch Personeel,
Aap) steeg met 9 procent. Alleen met deze twee
statuten kun je een een volledige onderwijsop-
dracht krijgen. De verdubbeling van het aantal
assistenten kontt dus hoofdzakelijk op fret konto
van assistenten die niet door de universiteit
.qefillallcierd worden. Die eksterne [inancicrinq
kan wel eens als een zwaard van Dantokles
boven de universiteit gaan hangen, tenminste
als je aan de onafhankelijkheid van deze
instellinq enige waarde toekent.

Eksterne financiering maakt de aauqestel-
de assistenten uiteraard afhankelijk I'all de
overheid. de bedrijven of de andere derden die
hen betalen. De onderwijsopdracht is voor hen
dan ook niet belangrijk, het levert 111/11 brood-
heren toch geen direkt resultaat op. Die evolutie
in acht genomen, kun je niet anders dan vast-
stellen dat er tussen 1982 en IIU een scheeftrek-

king ontstaall is tussen de toename vall het
aantal studenten enerzijds. en het akademisch
personeel met onderwijsopdracht anderzijds .
Niet alleen de onderwijskwaliteit vaart daar
niet wel bij, ook liet onderzoek zelf kan er op
termijn schade van ondervinden. Alleen kwa-
litatief hoogstaand onderwijs kan de nodige
kompetente onderzoekers opleiden.

Elke mogelijke achteruitgang van de
kwaliteit van het onderwijs is op dit oqenblik
problematisch. We bevinden ons namelijk in
een evolutie waarbij 'begeleide zelfstudie' steeds
aan belang wint. In één weekendkrant staat
tegenwoordig al meer informatie dan een intel-
ligente zeventiende-ceuwer in zijn hele leven
verwierf Als je op de hoogte wil blijven van de
evoluties in je eiqen vakgebied. moet je je per-
manent bijscholen. Belauqrijker dan de kennis
zelf zijn metodes. processen 0/1/ op een doeltref-
fende mali ier keunis te ven vervel I. Procesqc-
richt studeren vraaqt evenwel een bijzondere
inspanninq van de universiteiten: die moeten
voldoende onderwijsmandaten ter bescltikkinq
stellen .

De oplossiuq is eenvoudiq, maar ligt Ilogal
moeilijk in deze tijden. De overheid moet ltaur
toelagen aan de universiteiten optrekken, zodat
die zelf in de nodiq« onderwijsopdrachten kali
voorzien. De basisfinancierinq l1la,</11 iet qekam-
penseerd worden door eksterne [inancierinq.
Een ontoereikende basisfinancierinq getui}jt
van weinig inzicht in het belang dat kwaliteits-
vol onderwijs heeft voor de maatscliappi] als
geheel.

des te meer verwonderlijk als men weet dat
in dit pakket niet eens gepeild wordt naar
de motivatie van de deelnemers, terwijl
studies uitwijzen dat het belang daarvan
allerminst te onderschatten is.

Deze verontrustende resultaten hebben
alvast een deel van de oppositie wakker
geschud. Zowel Agalev als de VLD wijzen
het toelatingseksamen resoluut van de
hand. Beide partijen sluiten zich met hun
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alternatief nauw aan bij wat er door de
studentenbeweging allang wordt bepleit.
Groen en blauw prefereren een oriënte-
ringsproef en een betere informatiedoor-
stroming over de verschillende studierich-
tingen via ondermeer de PMS-centra. Zo
willen ze de Iundamcruelc keuzevrijheid
van elke student vrijwaren. Bovendien
wordt dan vermeden dat studenten al op
hun zestiende fundamcntele keuzes moeten
maken. Het is algemeen geweten dat veel
achttienjarigen tijdens de zomervakantie
voor hun eerste inschrijving vaak nog niet
uitgemaakt hebben wat ze gaan studeren.

Partners

Bij het doordrukken van de proef is te
weinig ingegaan op andere mogelijke oplos-
singen. Eén overweging die al te snel met
de mantel der liefde bedekt werd, is de
werkdruk van veel artsen. Berekeningen
wijzen uit dat veel artsen teveel konsulta-
ties hebben, wat alras ten koste gaat van de
kwaliteit van de zorgverstrekking. De art-
sensyndikaten willen van een serieus debat
over deze kwestie nog niet veel weten.
Afgezien van de fundamentele vragen die
de studentenbeweging heeft bij het organi-
seren van de proef op zich, zorgt ook de
praktische uitwerking van de proef voor
teveel potentiële willekeur. De overheid zelf
sleutelt geheel vrijblijvend aan de gelaakte
eksamens. Enerzijds is enkele weken gele-
den beslist dat er niet meer gedelibereerd
kan worden; nipt niet geslaagd is vanaf nu
dus ook boudweg nièt geslaagd. Anderzijds
wil men het de studenten echter
vergemakkelijken, en is er bijvoorbeeld een
rustdag ingelast tussen de verschillende
delen. Het is nu zelfs mogelijk om
onbeperkt te herkansen.

In ieder geval staat het de koalitiepart-
ners vrij wijzigingen aan te brengen aan de
formule en moeten zij daar geen overleg
plegen met de studenten. Dit gebrek aan
overleg leidt er blijkbaar toe dat de over-
heid à la carte oplossingen kan verzinnen,
telkens zich een probleem aandient. Deze
beproefde manier van werken brengt
intussen wel met zich mee dat een aantal
mensen hun keuzevrijheid op studievlak
niet meer kunnen uitoefenen: een onhoud-
bare situatie.

Raf Gerits
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Studeren blijft nog steeds een dure aangele-
genheid voor vele jongeren. De sociale
diensten hebben dan ook als doelstelling
dat studeren voor iedereen betaalbaar moet
zijn. Bij de sociale dienst kan je informatie
krijgen over studiebeurzen, studiekosten,
kinderbijslag, ziekteverzekering en nog veel
meer. In sommige gevallen schieten de
studietoelagen van de Vlaamse Gemeen-
schap te kort om mensen te laten studeren.
In dit geval kan de sociale dienst een
aanvullende studietoelage of een studie-
lening toezeggen. De juridische dienst advi-
seert studenten met vragen over onder
andere de arbeidswetgeving, huurkontrak-
ten, sociale zekerheid en het eksarnenregle-
ment. Op de Jobdienst kun je een studen-
tenjob vinden. Naast de vele jobs in privee-
en andere sektoren kun je daar vanaf dit
akademiejaar alle studentenjobs vinden die
in de schoot van de KV Leuven opengesteld
worden.

8enAANDe8l Sociale Voorzieningen aan de [(U Leuven

en een (,,)O~9 Voorziene Omstandigheden
SlO~~dat scheelt Otuderen is meer dan een berg

kursussen tegen het einde van
het jaar tussen je hersens prie-

men. Als student word je met een
hoop nieuwe verantwoordelijkheden
en uitdagingen gekonfronteerd. Ge-
lukkig sta je er als student niet alleen
voor. De KV Leuven heeft een uitge-
breide waaier aan studentendiensten
uitgebouwd om zowel informatie en
steun te verstrekken. Zo zijn er de
sociale diensten, de huisvestinas-
dienst, Pangaea, de dienst voor stu-
dieadvies, het medisch centrum, het
psychoterapeutisch centrum, de dienst
voor studieadvies, Velo en het Sensi-
biliserings en informatiecentrum
(Sic).

Vaak is het maken van een juiste
studiekeuze niet zo evident. De dienst voor
studieadvies helpt studenten daarbij, of bij
het veranderen naar een andere studie-
richting. Een belangrijke taak van de dienst
voor studieadvies is zorgen voor de begelei-
ding van gehandicapte studenten. Zij
organiserep onder meer de ornkaderings-
groepen drè deze studenten begeleiden.

Het serisibiliserings en informatiecen-
trum (Sic) werkt rond milieu en mobiliteit.
Hier vind je informatie over hoe Leuven te
bereiken is-met het openbaar vervoer. Het
centrum geeft ook: nuttige tips over afval-
preventie en selektie-op kot. Velo vzw is
een fietsverhuur- en hersteldienst voor
studenten, georganiseerd als een oplei-
dings- en tewerkstellingsproject voor
jongeren. Velo bouwt fietswrakken om tot
goedkope verhuurfietsen voor studenten.
Ook kan je in het atelier van Velo je fiets
zelf komen herstellen. Velo wil daarmee de
fiets in Leuven promofen met nadruk op
fietsveiligheid. fietsdiefstalpreventie en
fietsrecyclage .

Passen

Voor buitenlandse studenten is het niet
altijd zo vanzelfsprekend om zich aan te
passen in Leuven. Vaak moeten zij aller-
hande formulieren in orde brengen. Soms
zijn er taalproblemen of kulturele ver-
schillen. De sociale dienst voor buitenland-
se studenten helpt hen zich in het Leuven-
se studentenleven te integreren. Naast deze
dienst is er ook het internationaal ontmoe-
tingscentrum Pangaea. Hier kunnen Bel-
gische en buitenlandse studenten mekaar
ontmoeten en deelnemen aan een rnulti-
kulturele cocktail van aktiviteiten.

Dit overzicht van de studentendiensten
geeft geen volledig beeld van wat elke
dienst precies doet. Als je meer wil weten
kan je dat al surfend doen langs de alom-
bekende elektronische informatiesnelweg of
je springt er gewoon eens binnen. De stu-
dentendiensten beschikken over een ruim
aanbod aan informatiebrochures en je zal
er altijd iemand vinden die je verder wil
helpen.

Tomas Wyns

Voor meer info, surf naar:
http.t/www.kuteuven.ac.be/dsv/.

De sociale diensten (sociale dienst voor buiten-
landse studenten, juridische dienst en de job-
dienst), de huisvestinqsdienst en de medische
dienst bevinden zich in het Van Dale College,
Naamsestraat 80. Het psycheterapeutisch
centrum en de dienst voor studieadvies bevinden
zich in het Atrecht College, Naamsestraat 63.

Sic, Van Evenstraat 2. Velo, Van Evenstraat 2C.
(Onder Alma 2).
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<Dal is f1cco ~
Elke student in Leuven kent
Acco. Je haalt er de cursussen
van je studie-richting (vanaf 17
augustus zijn de meeste al
beschikbaar), verplichte en
aanbevolen lectuur,
ontspannings-literatuur, compu-
terboeken en -supplies, papier-
en kantoor-materiaal.

In een ACCO-aandeel investeer
je 1250 frank. Voor de rest van
je leven ben je ACCO-aandeel-
houder.

en no. je stodies ~
Ook later, na je studies, kun je
lid blijven.
Maar dat is toekomstmuziek ...
Ondertussen kun je enkele jaren
genieten van alle ACCO- voorde-
len.
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<Die is o.o.ndeelbooder-~
ACCO is een van de grootste
studentencoöperaties van
Europa. Vandaag telt ACCO
meer dan 120000aandee~
houders. Je hebt dus heel wat
bekende voorgangers.

<Do.o.('o(")een o.o.ndeel~
Dankzij een ACCO-aandeel krijg
je een rechtstreekse korting van
15 % op het merendeel van je
aankopen bij ACCO: cursussen,
papierwaren, kantoorartikelen,
boekpromoties .
<Do.t kost het~

een AANûeeL
en een (v)O~t

do.t scheelt een SLO~

Pil

De studentenvoorzieningen beheren de
gesubsidieerde residenties aan de KV Leu-
ven. Dit zijn in totaal ongeveer 2600 ka-
mers waar je, afhankelijk van het inkomen
van je ouders, een goedkopere huurprijs
kan betalen. Op de huisvestingsdienst vind
je adressen van een paar duizend koten. Je
kan er ook terecht voor advies over het op
kot gaan in Leuven en bemiddeling bij ge-
schillen tussen de huurder en de verhuur-
der. Vanaf deze zomer kan je ook naar een
kamer zoeken via Internet.

Bij de medische dienst kan je als stu-
dent met problemen en vragen langskomen
waarmee je anders naar een huisarts zou
gaan. De artsen hier zijn gespecialiseerd in
problemen waar studenten regelmatig te
maken krijgen zoals stress, koncentratie-
problemen en vragen over seksualiteit. Het
Psychotherapeutisch Centrum slaat ter be-
schikking van Leuvense studenten met
psychische problemen.
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Verledenen toekomst van kunstencentrum

Stuc voor stuk bekeken
eet iets meer dan een jaar nu is

de leiding van het Leuvense
kunstencentrum Stuc in han-

den van Karolien Derwael en An-
Marie Lambrechts. De interne krisis
van het jaar daarvoor was daarmee
de wereld uit geholpen. De Stuc-lei-
ding kon zich voortaan weer volledig
koncentreren op de proqrammatie, en

. dat was eraan te merken: meer voor-
stellingen, ook de diversiteit nam toe,
nieuwe keuzes werden gemaakt. De
grote vraag was hoe het publiek zou
reageren. Met blijde instemming zo
bleek uit de sijfers - vorig seizoen
werden maar liefst 2.078 Stuckaarten
verkocht, tegen 1.266 in 1995 en 780
het jaar erna. Vandaar dat "we vol-
gend jaar het eerste jaar gewoon op-
nieuw doen, maar dan beter", aldus
Karolien Derwael.

Na een redelijk eksplosieve groei in de ja-
ren '80 ontplooide het Stuc zijn eigen vleu-
gels: Kultuurraad der Leuvense studenten
en haar geesteskind Stuc werden gesplitst.
Het kunstencentrum groeide zo snel dat de
puberale faze alvast werd overgeslagen:
Stuc er Kura huizen nog onder hetzelfde
dak, studenten beheren mee het centrum
én de uitgangspunten blijven hetzelfde.
Stuc wil een zo breed mogelijk publiek
laten kennismaken met kunst in zoveel
mogelijk verschijningsvormen: film en
muziek, teater en dans, video en literatuur.
Bovendien moeten al die voorstellingen
genietbaar zijn tegen betaalbare prijzen, en
worden zoveel mogelijk mensen ervoor
warm gemaakt. Daarom werkt het Stuc met
seizoenskaarten. Voor één zo'n kaart betaal
je als student minder (-21) of ongeveer
evenveel (+21) als voor één filmticketje in
Supercity. het levert je kortingen op tot
honderd frank, afhankelijk van de voorstel-
ling. Zeventig procent van de Stuckaart-
houders zijn dan ook studenten.

Vrolijk

Het kunstencentrum richt zich voor-
namelijk op 'produkties en manifestaties
die een vernieuwende impakt hebben in de
diverse kunstuitingen", luidens het dekreet.
Met andere woorden: het centrum beweegt
zich in wat met een vies woord de alterna-
tieve sferen genoemd worden, of geeft jong
en onbekend talent een kans. Zo wordt
volgend jaar van start gegaan met 'Futur
présent', een nieuwe reeks voor teater en
dans. Karolien Derwael: "Maandelijks nodi-
gen we heel jonge mensen - jonge akteurs
en regisseurs - uit. We willen echte jonge
teatermakers aan bod laten komen, die net
of net nog niet afgestudeerd zijn. De hoop
is dat we in de komende jaren dan kunnen
ko-produceren met die jonge mensen."

Niettemin is het ook de bedoeling dat
een ruim publiek bereikt wordt. Niet ge-
makkelijk gezien dan-de wet van Depraete-
re-Verdrengh die stelt ebt een ruim publiek
onverenigbaar is met kwalitatieve, alterna-
tieve produkties van.al dan niet minder be-
kende mensen, gefals_1fieerd moet worden.
Karolien Derwael: 'We hebben vorig jaar
zwaar ingezet, we vonden ook dat we dat
moesten doen. We hebben geprobeerd te
verruimen: meer voorstellingen en meer
diversiteit. De respons van hel publiek was
heel goed. Volgend jaar blij ft de basisidee
behouden, al hebben een paar dingen meer
aandacht nodig." Het Stuc telde vorig jaar
13.924 betalende bezoekers, tegen 9.214 in
1995 - de vergelijking met 1996 loopt
mank omdat toen een maand langer kon
geprogrammeerd worden wegens geen
Klapstukfestival.

Bijna de helft van alle bezoekers kocht
een teaterticketje. waarmee de neergaande
teatertrend van twee jaar geleden weer
wordt rechtgetrokken, toen waren er 34
voorstellingsavenden. tegen 72 afgelopen

jaar, "en nog is het plafond niet bereikt",
zegt Derwael. "we moeten nog meer men-
sen aanspreken, zonder te vervlakken of
het maken van keuzes. We kiezen niet voor
een bepaalde estetiek, waardoor je maar
een deel van het publiek aanspreekt. Wij
richten ons op de verschillende delen van
het publiek, en maken daarbinnen een
andere keuze, bijvoorbeeld voor de auten-
ticiteit of de eerlijkheid van de makers" .

Dilemma

Het mooiste voorbeeld van die verrui-
mingsoperatie was 'Dubbelspel', een
samenwerkingsverband met het Kultureel
Centrum Leuven waarbij een kleine en
grote teaterproduktie aan elkaar gekoppeld
werden. Met die formule koop je een ticket
voor twee voorstellingen. Minstens 764-
vijftien procent van het totaal - toeschou-
wers maakten dankzij Dubbelspel de over-
gang van het Kultureel Centrum naar Stuc
of omgekeerd. De Dubbelspelformule viel
niet alleen in de smaak van de toeschou-
wers, ook de stad Leuven en de provincie
Vlaams-Brabant raakten gesjarmeerd. In die
mate dat de stad en de provincie respektie-
velijk tweeëneenhalf en twee miljoen in-
vesteren in het samenwerkingsverband. Op
die manier krijgt Dubbelspel meer slag-
kracht. Zo komt er volgend jaar een groot
lokatieprojekt. en wordt het programma
internationaler - er komt ondermeer een
gewaardeerd Israëlisch gezelschap naar
Leuven afgezakt. Voor Karolien Derwael
wordt de aantrekkingskracht van Dubbel-
spel deels verklaard door het verschil in
ruimte: 'Dezelfde akteurs in een grote en
kleine zaal zien, levert zo'n markant ver-
schil op, ze gedragen zich vaak helemaal
anders. Ik vind dat ongelofelijk mooi."

Oogst

Muziek en film wordt net als afgelopen
jaar uitbesteed aan kuratoren, Voor de
muziekprogrammatie zijn er niet veel ver-
anderingen: de twee reeksen, meer 'alter-
natieve' muziek enerzijds, jazz anderzijds,
blijven lopen. Er zal wel gepoogd worden
meer internationale jazzmuzikanten naar
Leuven te halen. De filmprogrammatie
wordt wel bijgestuurd. De suksesvolle Film-
fun-reeks blijft gewoon doorlopen. De New
Harvest-reeks gaat verder op zoek naar
nieuw talent. Het feit dat er in de tweede
helft van het jaar meer publiek op af
kwam, toont voor Karolien De.{.wael aan
dat je de reeks de tijd moet geven een
publiek te vinden. In het begin was het ook
zoeken naar welke films precies thuishoor-
den bij New Harvest. Bovendien krijgen
beide reeksen een dag extra. De themati-
sche filmreeksen - vorig jaar bijvoorbeeld
'Eksotika: ondergaan wel grondige wijzigin-
gen. Derwael: "Vorig seizoen werden op
twee maanden tijd de films teveel gespreid.
Er waren ook teveel films, die dan weer
niet lang genoeg speelden. Dit jaar gaan we
twee dingen doen. Enerzijds heb je retro-
spektieves rond een regisseur of een akteur,
waarbij de films meerdere keren vertoond
worden. Anderzijds zullen we enkele echt
gebalde projekten organiseren, bijvoorbeeld
een driedaagse rond multi-media, met naast
films ook bijvoorbeeld workshops'.

Ook de Stucbar ondergaat volgend jaar
een bescheiden metamorfose. Derwael:
"Wij hechten veel belang aan het kafee. het
is een uithangbord voor onze werking,
waar er promotie gemaakt wordt voor onze
voorstellingen. De muziek kan bijvoorbeeld
meer gelinkt worden aan de programma tie.
Het kalee moet zowel de mensen aanspre-
ken die uit een voorstelling komen, als de
gewone kafeebezoeker, Het is een moeilijk
evenwicht, maar ik denk dat die kombina-
tie mogelijk is.'

Benny Debruyne
Stuc bevindt zich op de Kampus Sociale Weten-
schappen, vlakbij Alma TWee. Tel. 23.67.73.

Klapstuk
Na het kunstencentrum stuc onderging
ook: Klapiil,l}<. het Leuveuse Centrum voor
Hedendaagse Darts. een organisatorische
'Verandering. Klapstuk, dat 'VOOral bekend
is van baar tweejaarlij~ internationaal
daasïesnvat, huist samen met het Stuc in
de Bebouwen van de, Van Evenstraat. Begin
dit [aar maakte de Klapstukleiding plaats
voor een nieuwe ploeg. Met deze Wljzfglrrg
werden' de banden met het Stuc, waar het
danscentrum uit groeide. weer wat nauwer
aangehaald.

De nieuwe direktie van Klapstuk be-
staat uit één interne en twee personen van
buiten het Stuc An-Marie Lambrechts, die
de artistieke l~iding van het, Stuc vorig jaar
al deelde met.Karoltën Derwael, gaat hier
mee verder, maar neemt part-time de
zakelijke leiding van Klapstuk op zich. Ze
wordt bijgestaan door Griet Van Laer en
Alaln Place1. AJam Platel is als choreograaf
aktief betrokken bij hedendaagse dans en
zal binnen Klapstuk zich vooral bezighou-
den met het festival dat volgend jaar weer
plaatsvindt, Griet Van Laer wordt de nieu-
we artistieke direktrice en zal dus de ko-
mende jaren Klapsruk inhoudelijk sturen.

Van Laer, die de fakkel dus overnam
van Johan Reyniers, wil alvast wat dit jaar
betreft diens werk voortzetten. Revniers
Stippelde immers grotendeels de program-
matie voor dit seizoen al uit. Dit betekent
onder meer daL Klapstuk doorgaat met
haar dansopleiding Performance Bduca-
non Programme {PEP). Wat ook blijft ts het
konsept van 'artisMn-residence', waarbij
Klapstuk aan dansers de strukturele en
wanciële middelen biedt om een dans-
produktie op. touw~te zërren,

Ván taer sluit ook aksentvvijzigingen
niet uit, bijvoorbeeld wat het tweejaarlijkse
festival betreft. oewoon al het feit dat de
programmatie niet langer een eenmans-
aangelegenheid ;ZIjn.pat nu driemensen,
elk met hun eigen inbreng en koatakten,

·~·qmde.pr~atie te
bespreken, impliceert veranderingen.

Van· La er is het niet eens met critici die
een breuk: zi.en tussen de recente en
eerdere festivaledit1es. Nu zouden vooral
gevestigde waarden - de zogenaamde
Vlaamse d,ansgolf - het festival bepalen,
dit in tegenstellmg tot vroeger toen het
jonge festival een.podium bood aan opko-
mend talent. Om te beginnen stonden er
vroeger op de affiche immers ook al loon-
aangevende dansers, maar werden ze niet
als :zodanig herkend, omdat het België
ontbrak aan een danskultuur. In de loop
der jaren is er evenwel zoiets als een dans-
publiek gegroeid, en kun Je bij wijze van
spreken elke tien kilometer wel een dans-
voorstelling meepikken.

Ten tweede zijn choreografen als
Anne-Teresa De Keersmaekea Jan Pabre of
Wim Vandekeybus met het festival meege-
groeid, ze hebben een geschiedenis op
Klapstuk. Het zou dan ook zonde zijn hun
evolutie niet meer te volgen. Zijzelf vindt
trouwens niet dat er een stagnatie is in de
Belgische danswereld of dat er te weinig
doorstroming is van jong talent, Het dans-
landschap is voortdurend in beweging, één
opvallende tendens is bijvoorbeeld de
verzelfstandiging van dansers: dansers die
zich losmaken uit een gezelschap en bun
eigen choreografieën maken en uitvoeren.

Tenslotte wijst Griet Van Laer er nog
op dat, ondanks de groeiende interesse
voor dans, de struktuur en het geld nog
ontbreekt om die dans te tonen. In tegen-
stelling tot het teater; vult de dans nog
maar voor eef!. klein deel de programrnatie
van kunstencentra en vooral kulturele
centra op. Vandaar ook dat het voor jonge
dansers langer duurt vooreleer ze de nodi-
ge middelen en erkenning krljgen. Stuc en
Klapstuk preberen daar alleszins al iets aan
te doen. Met Futur présent, een nieuw
Projekt van Stuc en Klapstuk.lgaan ze
volgend seizoen jonge regisseurs en chore-
ognrlèn alvast een eJr.td op weg helpen.

Sofle .ovetStilns
Benny Debruyne
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Krinqraad, de onderwijsgeleding

De pijn van het student zijn
Goor de nieuwkomers die het

nog niet moesten beseffen, de
mooiste tijd van je leven komt

eraan. Uitgaan zolang je wil, elke dag
een nieuw lief, iedere middag frieten
met een frikadel. U verzint het maar
en het kan. Helaas heeft de universi-
teit iets bedacht om de pret af en toe
te bederven: onderwijs. Gelukkig is er
dan weer Kringraad om het ongemak
zo beperkt mogelijk te houden.

Kringraad is de geleding van Loko die zich
bezighoudt met alles wat met onderwijs te
maken heeft. Neen, hun manschappen
gaan niet voor jou naar de les om de noti-
ties daarna onder de deur van je kot te ko-
men schuiven. Kringraad. grosso modo sa-
mengesteld uit de presessen el? de onder-
wijsverantwoordelijken van de kringen,
volgt en diskussieert in eerste instantie over
de gehele onderwijsproblematiek aan deze

(foto archief)

Gek woord misschien, Loko. En toch ver-
welkomt Loko jou, kersverse universiteit-
student of ouwe rot, met een warm en
stevig kloppend hart. De Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie is namelijk de
studentenbeweging van Leuven. Loko
klopt op tafel als de Leuvense studenten
onrecht wordt aangedaan, en poogt zoveel
mogelijk alle Iinanciële. kulturele, onder-
wijskundige, sociale en fysieke obstakels
die de ontbolstering van de studenten in
de weg staan, te likwideren. Dat gaat zo.

De studenten van de verschillende
Leuvense studierichtingen - Romaan.se of
Wiskunde of Rechten of Filosofie - ver-
enigen zich in een kring. Elk jaar houden
de Leuvense kringen verkiezingen. De
winnende ploeg verzorgt als presidium een
heel jaar de studenten werking van hun
eigen kring en zendt vertegenwoordigers
naar de vijf verschillende raden van Loko.
Het bleek namelijk een absolute noodzaak
te zijn voor de kringen om zich in een
overkoepelend orgaan te verenigen. Een
orgaan dat de akademische overheid kan
toespreken in naam van alle Leuvense
studenten, staat immers veel sterker.

De vijf raden werken de bekommernis
van Loko op hun eigen manier uit. Die

universiteit, en bij uitbreiding ook die van
het bredere Vlaamse landschap. Die gebeurt
in de bijna wekelijkse algemene vergade-
ring.

Reukje

Op deze vergaderingen hebben de ver-
tegenwoordigers van de kringen het onder
andere over begeleide zelfstudie en kwali-
teitzorg, twee termen die in de volgende
jaren niet uit de onderwijsaktualiteit weg te
branden zullen zijn. Begeleide zelfstudie is
een nieuwe vorm van onderwijs, die tege-
moet wil komen aan eksplosief stijgende
kennis - zowat elke zeven jaar verdubbelt
die. Bij begeleide zelfstudie is het niet meer
zo belangrijk wat je precies leert, de nadruk
komt meer en meer te Liggen op het leren
leren, op de manier waarop je informatie
vergaart en verwerkt. Dit vraagt aan de ene
kant van de studenten een veel meer kon-
stante studeerinspanning en langs de ande-

bekommernis is -het geheel van de maat-
schappelijke problemen zoals die zich
voordoen aan de student als jonge intellek-
tueel, met belangrijke maatschappelijke
verantwoordelijkheid, tijdens en na zijn
studies', zoals het in de Loko-statuten
verwoord wordt.

LOI<O

re een veel persoonlijkere begeleiding door
proffen en assistenten. Met een beetje pech
of geluk zullen de eerstekanners de eerste
proefkonijnen zijn.

De kwaliteitzorg is een thema waar we
als studenten terecht trots op mogen zijn.
Zonder de voortdurende inspanningen van
onze voorgangers zouden de studenten nog
steeds de enigen zijn die geëvalueerd kon-
den worden. Nu worden ook de proffen op
hun doen en laten bekeken. Proffen die
goed lesgeven, een goede kursus hebben en
niet alleen tegen meisjes sympatiek zijn op
het eksamen worden gefeliciteerd. Anderen
worden aangespoord het even goed te
doen. Voortaan zal er zelfs bij benoemingen
rekening gehouden worden met de resul-
taten van dergelijke evaluaties.

Stoeipoes

Eén van de belangrijkste instrumenten
om de stem van de student tot op het rek-
toraat te laten doordringen is de studenten-
vertegenwoordiging. Zo zitten er vier verte-
genwoordigers in de Akademische raad, het
hoogste beslissingsorgaan van onze dierbare
instelling, waar naast de studenten en de
ploeg van de rektor ook de dekanen - de
voorzitters van de verschillende fakulteiten

standpunten terzake ondermeer op de
Akadernische Raad, het hoogste beslis-
singsorgaan van de KU Leuven. Sociale
Raad (Sora) is de oudste van alle raden en
waakt er bijvoorbeeld over dat je goed en
goedkoop kunt eten (Alma). dat het kopen
van kursussen betaalbaar blijft (Acco) of
dar men niet de zot boudt met je kot.
Daarnaast houdt Sora zich ook bezig met
bredere maatschappelijke kwesties die ook
de studenten aanbelangen, zoals mobiliteit
of gelijke kansen voor mannen en vrou-
wen.

- een zetel hebben. Kringraad heeft ook
vier mensen op onderwijsraad, hét advies-
gevend orgaan voor alles waar een onder-
wijsreukje aanzit. Ze sturen mensen naar
AVL (Akademisch Vormingsinstituut voor
Leraren) en praten een woordje mee over
de internationale politiek van deze unief
via het buro voor internationale relaties.

Belang

Samen met studentenvertegenwoordi-
gers van de andere Vlaamse universiteiten
en hogescholen zetelen vertegenwoordigers
van Kringraad en Sociale Raad in de
Vereniging ~n Vlaamse Studenten. Alles
wat invloed heeft op het studentenleven en
het lokale belang overstijgt, wordt er
besproken ...De grotere studentenprotesten
vertrekken 'l-r11eestalvanuit deze studenten-
overkoepeling.

Naast de onderwijsmaterie. die veruit
het grootste aandacht krijgt, behandelt
kringraad ook de krinqenkoärdinatie. Kring-
raad tracht voor de kringen een ontmoet-
ingsplaats te zijn, waar ze rond een aantal
gemeenschappelijke problemen of belangen
kunnen samenwerken. Zo is Kringraad lid
van de stuurgroep van de Leuvense Jeugd-
raad die probeert om een nieuwe fuifzaal
van de grond te krijgen. .

Een derde werkingsterrein van Kring-
raad is de internationale studentenverte-
genwoordiging. De KU Leuven is samen
met zo'n dertig andere oude en prestigieuze
Europese universiteiten lid van de zoge-
naamde Coimbra-groep. Kringraad heeft
een vertegenwoordiging in de studenten-
koepel van deze groep. Daarnaast is deze
raad ook aktief in het Beleidskommitee
voor Internationale Relaties van de univer-
siteit. Via de VVS is ze bovendien in een
aantal andere internationale studenten koe-
pels vertegenwoordigd.

Door aan al deze aspekten een pak tijd
en energie te besteden, slaagt Kringraad er
soms in het leven van de Leuvense studen-
ten weer wat minder pijnlijk te maken. El-
ke student die een probleem heelt in ver-
band met het onderwijs dat hij of zij volgt,
kan dit aan de kringvertegenwoordigers ol
rechtstreeks aan Kringraad doorspelen. Ook
wanneer je gewoon inlichtingen wil of
geïnteresseerd bent in onze werking, kan je
ons elke werkdag tussen twee en zes uur
kontakteren.

Claude Seyns
Poi Verwilt.

Kringraad. 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven; tel.
2231 09;fax 22 Ol 03; e-mail krira@krira.-
student.kuleuven.ac.be; url http://www.krira.stu-
dent.kuleuven.ac.be

Loko: L~uvenseOverkoepelende Kringorganisalie

De Kringraad (Krira) bekommert zich
om alles dat betrekking heeft op tot het
onderwijs. Ze breekt zich het hoofd over
zaken als de serncsrereksamens, de voort-
gezette akadernische opleidingen, studie-
druk of proffenevaluatie. De afgevaardig-
den van Krira verdedigen de studenten-

Kaliber

Kreatieve geesten komen bij Kultuur-
raad aan hun trekken. Kura organiseert
basiskursussen en workshops over foto-
grafie, teater of muziek en is de organisator
van kulturele evenementen van het kaliber
als Ithaka of de Pakbarrally. Kura werkt
nauw samen met haar ondertussen tot een
ferm stuk geworden dochter: het Leuvense
Kunstencentrum Stuc.

Sportraad is er in de loop der jaren
een kei in geworden professionele mega-
evenementen zoals de vierentwintiguren-
loop op het getouw te zetten. De raad biedt

evenwel vooral uitgebreide en degelijke
sportfassiliteiten aan, en richt sportkompe-
tities tussen de verschillende kringen in.

Om de Belgische avonturen van de
meer dan tweeduizend buitenlandse
studenten te vergemakkelijken, is binnen
Loko Portulaca opgericht - de jongste van
de- vijf raden. Niet alleen regelt Portulaca
tal van praktische zaken, ze bevordert ook
de kennismaking en de solidariteit tussen
Belgische en buitenlandse studenten. Vijf
raden dus, en toch bestaat Loko uit zes
geledingen: het zesde lid van Loko koester je
op dit eigenste moment tussen de vingers.
Veto verkondigt elke week wat er op de
vijf raden allemaal bekokstoofd wordt. en
nog veel meer. Bovendien is Vero helemaal
gratis en onmogelijk te vermijden in Leu-
ven. Aan de zes geledingen wordt in deze
katern een wat omstandiger artikel gewijd,
om de kennismaking alvast te bespoedigen.
Voel je je aangetrokken tot één of meer-
dere van Loko's geledingen, en wil je hen
helpen de steen der wijzen te vinden, wees
dan niet bevreesd langs te komen. Integen-
deel, je levensloop zal een meedogenloos
vruchtbare bedding vinden.

(bd)
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Ooksolidariteit kan hip ziin
Sociale Raad

eoeiale Raad, Sora voor de
vrienden, is één van de zes
geledingen van de Leuvense

Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko), en springt al bijna vierender-
tigjaar in de bres om de sociale strijd
en de vertegenwoordiging van de
Leuvense studenten te ondersteunen.
Sora waakt erover dat de studiebeur-
zen de studiekosten dekken, dat hel
eten in Alma betaalbaar is, en lekker
bovendien. Sora ijvert voor schappe-
lijke kursusprijzen. Ook om over
bredere socio-maatschappelijke
thema's een standpunt in te nemen,
draaien sorakkers hun hand niet om.

Sociale Raad probeert de Leuvense univer-
sitelts- en hogeschoolstudenten op een zo
demokratisch mogelijke manier te verte-
genwoordigen. De stemgerechtigde leden
van de Algemene Vergadering van Sociale
Raad worden door de verschillende Iakul-
teitskringen uitgestuurd. Daarenboven is de
Algemene Vergadering van Sora (zoals alle
andere binnen Loko) een open vergadering.
Dit wil zeggen dat elke Leuvense student
welkom is om aan de diskussies deel te
nemen.

Sociale Raad is de oudste van alle
Loko-geledingen. Sora stond eind jaren
zestig mee op de barrikades toen de demo-
kratisering van de maatschappij nagestreefd
werd. De studenten van toen wilden dat
ook hun eigen overheid - de universiteit
- demokratisch zou worden, zowel ekstern
als intern. Ekstcrn door financiële en
andere drempels om naar de unief te
komen, zoveel mogelijk weg te werken.
Intern door Ie streven naar medebeheer.
Dal medebeheer houdt in dat de studenten
zelf mogen meespreken, nadenken en
stemmen over wal aan deze univervitcit
beslist wordt. Zo stuurt Sociale Raad alge-
vaardigden naar de Raad voor Studenten-
voorzieningen, de studenten restaurants
Alma. het kursusbedrijf Acco en de fietsen-
verhuur- en hersieldienst Velo.

kunnen studenten hun kamer, waar rs: het
jaar voordien in verbleven, evalueren.
Studenten die op zoek zijn naar een nieuw
kot (of studio) kunnen deze kotfiches raad-
plegen in de kapel van het Van Date kollege
in de Naamsestraat. Verder helpt Sociale
Raad studenten die in onzachte aanraking
komen met de laakbare praklijken van
sommige kotbazen. Meestal gaat hel om het
onrechtmatig inhouden van de huurwaar-

vervolgens er inhoudelijk in verdiepen,
komen uiteindelijk met bcleidspumcn
aandraven. Eén 7O'n voorbeeld van een
werkgroep is de 'vmus'. wat staal voor
'Vrouw-ma n-u niversiicu -samcnlcvi ng. Die
werkgroep onderzoekt onder andere
waarom er minder vrouwelijke proffen zijn,
maar ook waarom de mannelijke studenten
sneller de hoogste leidinggevende funkties
in de kringen en de raden op hun schou-

LOI<O

Vallen

De Raad voor Studentenvoorzieningen
(RvS) beheert de middelen voor de sociale
dienstverlening aan studenten. Rechtstreeks
onder het beheer van RvS vallen onder
andere de huisvestingsdienst, de jobdienst.
de sociale dienst en de gesubsidiëerde resi-
denties - Cité of Camilo Torres bijvoor-
beeld. Een groot deel van de middelen van
RvSgaat naar belangrijke sociale projekten
zoalsAlrna, of naar de studentenbeweging.

Zo neemt Sora ook het voortouw als er
moet gezorgd worden voor een veilige en
betaalbare huisvesting van de studenten. In
de eerste plaats verzamelt Sora elk jaar
duizenden zogenaamde kotfiehes. Hiermee

Portu·1910 laca•

huizen waar studenten samenleven, -
wonen en -wcrkcn rond l'en bepaald
thema dat rs: zeil kiezen. Kansarmoede.
voeding en kulluur zijn 7O'n thema's.

borg. Als de huisvestingsdienst aan de uni-
versiteit niet tot een minnelijke schikking
kan komen, schakelt Sora haar advokaat in.

Als de studentenstandpunten tegen-
gewerkt worden door de verschillende
overheden, is Sora allerminst te beroerd om
zowel symbolische als harde akties en
betogingen te organiseren. Dat het kamer-
dekreet (zie voorpagina) tot redelijke
dimensies is herleid, is ondermeer te
danken aan de druk uitgeoefend door
massale studentenbetogingen eind 1996.

ders willen torsen. Daarrond wordt dan
aktie gevoerd.

Het engagement van de jaren zestig is
door de financiële crises eind jaren zeven-
tig, beginnen jaren. tachtig grondig onder-
mijnd. De druk van de arbeidsmarkt nam
lOC, de overheidschuld en de ietwat neuro-
tische maastrichtnorm blijken besparingen
in de sociale voorzieningen nagenoeg te
impliceren. Zo moeten de vertegenwoordi-
gers op Acco of Alma met een vaste regel-
maat alle hens aan dek roepen om prijs-
stijgingen zo veel mogelijk te milderen.
Reken bij dit alles nog de individualisering,
de afname aan solidariteit tegelijk. Des te
opmerkelijker is het themahuizen-projekt,
waarvan Sora mee aan de wieg stond, en
dat inspeelt op een groeiende behoefte om
in kleine gemeenschappen samen te
wonen. Themahuizen zijn gemeenschaps-

Vorig jaar ging er veel aandacht naar
hel zogenaamde 'plan-Dillernans'. Dille-
rnaris. de vorige rektor van de KU Leuven,
stelde in opdracht van de Vlaamse Regering
een grootschalige hervorming van het
hoger onderwijs voor. Verschillende sociale
implikaties van die mogelijke hervorming
waren in zijn voorstel echter zeer onderbe-
licht. In het begin van dit akademiejaar
volgt er een nieuwe versie van het plan
Dillemans. Ook in dit plan zal Sociale Raad
kijken of er geen drempels geplaatst
worden voor jongeren die aan het hoger
onderwijs willen deelnemen. Immers, al te
vaak wordt demokratisering geassocieerd
met het verleden, als een probleem uit
vervlogen tijden. Recente studies - Veto
zal er in zijn volgend nummer één bespre-
ken - bevestigen dat het helaas zo'n vaart

niet loopt.

Werkgroep

Katalisator van inhoudelijke impulsen
en wendingen binnen Sora zijn sinds jaar
en dag de werkgroepen. Kleine groepen
studenten die intensief informatie vergaren
over een welbepaald onderwerp, en zich

Benny Debruyne
Tomas Wyns

Sport ' Kultuur! iSociale! I Kring
raad ~. raad _ raad ~ raad LOK0

Fal<ulteitskringen
Alfa, Apollonia, Apolloon, Bios, Chemlka, Ekonomlka, Eoos, Farmaceutica, Geologische Kring, Germania, Historia, Kanonika, Katechetika, Klio, Krimen,
Landbouwkring, Logopedische Kring, Mecenas, Medica, Medisoc, Merkator, NFK, Pedagogische Kring, Politika, Pscychologische Kring, Romania, VRG, VTK, Wina
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waarom Veto ook door de nationale pers
gewaardeerd wordt.

In Veto staat weliswaar reklame, en
toch stelt Veto zich onafhankelijk op van
kommersiële invloeden. Niet alle adverten-
ties mogen in Veto, de reklame-opbreng-
sten gaan trouwens niet naar Veto zelf
maar naar Loko. Er is nog een ander dua-
lisme dat Veto wil overbruggen: die tussen
Loko en de studenten die niet in de kring-
of Lokowerking aktief zijn. Enerzijds be-
richt Veto over de standpunten die Loko in
naam van alle Leuvense studenten neemt,

anderzijds poogt Veto de stem van de indi-
viduele student te laten horen. Omdat dat
laatste te bewerkstelligen stelt Veto de
nodige ruimte ter beschikking voor lezers-
brieven en vrije tribunes. '

Ben jij één van die witte raven die
tussen pot en pinr al eens verkondigd heeft
dat hij/zij ooit nog eens voor Veto gaat
schrijven, maar bang is van de spelling
(waarover meer in de volgende Veto)? Ben
jij één van die witte raven die diep vanbin-
nen wel weet dat hij of zij het nodige talent
heeft, maar nog nooit de kans heeft gekre-
gen dat te tonen? Wees welkom.

Veto verzilvert talent
nemen zonder de studenten zelf daarin te
horen. Veto evolueerde mee met de studen-
tenbeweging: na het konfliktmodel kwam
het medebeheer en de konstruktieve
oppositie.

Veto tracht elke week een

Weekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
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Opreken is zilver. En spreken
doet Veto; nu al vijfentwintig
jaar is het de spreekbuis van de

Leuvense studentenbeweging. Een
zilveren verjaardag die swingend
gevierd zal worden. Ondertussen blijft
Veto driftig op zoek gaan naar nieu-
we medewerkers. Vrees niets als je
Veto binnen wandelt: het enige wat je
nodig hebt is een gezonde dosis moti-
vatie, en een bescheiden snufje ijdel-
heid misstaat ook niet natuurlijk -
wie wil nu niet zijn naam zien onder
een artikeltje dat door enige duizen-
den ogen gelezen wordt?

LOKO •

journalistiek blad af te leveren. Als eminent
lid van de Westerse kultuur wordt Veto
gekenmerkt door nogal wat dualismen. Zo
is Veto enerzijds het gezicht van Loko en
bericht het over de vijf raden, Veto heeft
bovendien haar uitgangspunt gemeen-
schappelijk met de andere raden: de demo-
kratisering van het onderwijs en de maat-
schappij. Anderzijds ligt het in de aard van
het beestje - het kenmerkt elk zichzelf
respekterend persorgaan - dat Veto de
. zaken kritisch benadert en zo de inhoude-
lijke diskussie bevordert. Deze kritische
houding verklaart voor een goed deel

Raad voor buitenlandse studenten

Benny Debruyne
Het Veto-hoofdkwartier bevindt zich in 's Meiers-
straat 5. Tel:~22.44.38. E-mail: veto@veto.-
student.kuleuven.ac.be, url: http://www.veto.stu-
dent.kuleuven.ac.be
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Velo werft dlp'ers, schrijvers,
cartoonislen en folografen

Het spreekt voor zich dat een blaadje volschrijven op zich niet genoeg is. El: moeren de
nodige oogverblindende foto's instaan. Spitsvondige cartoonisten genereren lachstuipen
en de dtp'ers zijn de wizkids die alles op computer zetten.

Vooral die laatste twee mensensoorten heeft Veto dringend vandoen. Een opvolger
voor de onvolprezen Nix - je Weet wel, die van 'Ie{ de ehief' in De Mix - hebben We
nog niet gevonden. En Veto wil ook met zijn tijd mee gaan: ergens daarbuiten lopen ze,
de studenten die ervoor kunnen zorgen dat de homepagina van Veto eindelijk tot de
co~ste sites van het Net gaat behoren. Of misschien reken je jezelf tot de
cornpnterfreaks-ln-wordtng die alles willen leren - inderdaad; het wordt tdlemaal
uitgelegd - over desktop publishing (dtp) om zoo de estetische normen van de Iay-out.te
verleggen. Krijg jè sensuele impulsen bij het horen van 'QuarkXpress', ook dan is het
onze natte droom dat je meehelpt zodat Veto elke week klaarkomt.

(bd)
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Niemand begint bij Veto als een door de
wol geverfd journalist. Geïnteresseerden
komen op vrijdagmiddag eens kijken naar
de redaktievergadering. Daar worden
ondermeer de onderwerpen voor de vol-
gende week uitgedeeld. Je kunt steeds zelf
bepalen waarover en hoeveel je schrijft.
Veto heeft zowel steunpilaren nodig die er
elke week hun kop voorleggen, als losse
medewerkers.

Veto is ontstaan in de nasleep van Mei
'68. Met strijdbare koppen nam het kerk,
staat en kapitaal onder handen - kwestie
van eens vlug iets treffelijks van deze maat-
schappij te maken. Vandaar ook de naam:
de studenten stelden hun veto tegen het
feit dat de universiteit beslissingen kon

nodige reizen, een twin-avond, lezingen,
films en stelt Portulaca de nodige fondsen
ter beschikking voor 'The Voice': het engel-

Iedereen die alleen in een vreemd land gaat
studeren, wil niet alleen kontakt met
andere buitenlanders, maar ook met
autochtone studenten. Niet alleen de taal is
daarbij een hinderpaal; inlandse studenten
hebben zowiezo al hun eigen vriendenkring
en voelen daarom minder sterk de behoefte
aan buitenlandse makkers. Maar net die
grotere betrokkenheid. die kruisbestuiving

Portulaea is een bloem die bloeit
Oet is eigenlijk een plantensoort,

Portulaca. Maar omdat aan
zo'n plantje bloemen van ver-

schillende kleuren groeien, werd het
- kleurrijke diversiteit symboliserend
- ook de naam van de jongste raad
van Loko: de raad die het wel en wee
van de vele buitenlandse studenten, in
totaal ongeveer tien procent va1Jde
Leuvense studenten, probeert in goede
banen te leiden, ondermeer door hen
in kontakt te brengen met Belgische
studenten.

Ook binnen haar werking probeert Portula-
ca de ideale mix van autochtoon en alloch-
tuon te vinden. Idealiter vaardigen de Leu-
vense studentenkringen - als het interna-
tionale programma's betreft - één Belgi-
sche en één buitenlandse student af. Samen
met de vertegenwoordigers van een goed
dozijn kulturele associaties. vormen zij
Portulaca. Die kulturele associaties. de
Indian Studcnts Organization bijvoorbeeld,
zijn eigenlijk groeperingen van buitenland-
se studenten die door henzelf opgericht
worden volgens nationaliteit, kultuur of
religie. De president van Portulaca wordt
elk jaar verkozen en is per definitie een
hui ten lands student, terwijl de vice-prest-
.lcrn Bclgische wortels heeft.

Als

Op de tweewekelijkse algemene verga-
dering worden sociale en akadernische pro-
blemen ter oplossing voorgelegd. Daarnaast
worden praktische dingen geregeld als het
vertalen van de nodige
dokurnenren om een

verblijfsvergunning te krijgen, worden de
buitenlandse gasten geholpen bij het
zoeken naar een geschikt kot of de moge-
lijkheid geboden goedkoop
naar huis te bellen. Niet
altijd een sinekure zal
iedereen die zelf in het
buitenland gestudeerd heeft
zonder schroom beamen.
Op de algemene vergader-
ing worden tevens de subsi-
dies voor de verschillende
associaties van buitenlandse
studenten toegekend zodat
die genoeg financiële
armslag hebben om hun
sociokulturele aktiviteiten
van de grond te krijgen. Die
zijn onmisbaar, niet in het
minst omdat buitenlandse
studenten de weekends en
vakanties hoofdzakelijk in
Leuven doorbrengen.

Oplossing

Portulaca neemt ook
zelf het voortouw bij het
organiseren van
akriviteiten. dikwijls in
samenwerking met
Pangaea. hel internationale ontmoetingeen-
trum van de KV Leuven. De week voor het
begin van het akademiejaar organiseert
Portulara mee een oriëntatieweek voor
buitenlandse st udenten. kwestie van hen zo
snel mogelijk wegwijs te maken in Leuven.
Het vadernekurn voor buitenlandse studen-
ten heiligt hetzelfde doel. Vcrder zijn er de

staligc. gratis maandblad gemaakt voor en
door buitenlandse studenten.

Waar je ook gaat. uiteindelijk zijn het
de menselijke kontakren die dl' diepsic

ervaringen
opleveren.

IUS\l'l1 binnen- en buitenlandse studenten
wen-t Pnn ulac.i ouophoudclijk Ic

vrimulcrcn.
Benny Debruyne

Alle jéilllaè".\~~I""1/ kunnen ".,.é.-!II 111hef p,'r·
uüa.u-kantoor. \ 'esuhusstr.uu
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Kultuurraad luistert naar de vox populi

Kultuur: ie moel ge --zIJn

Doorheen de jaren zijn er bij Kura
enkele vaste waarden gegroeid. De eerste
klassieker - weliswaar in wording - is de
lakbarrally die dit jaar op 24 november zal
plaatsvinden. Dit is een muziekrally lang-
sheen de Iakbars, die tot stand komt door Uiteraard is er eveneens een Kura-
een samenwerking van de verschillende startschot. In de week van 5 oktober houdt
kringen. Zij zorgen ervoor dat er die avond Stuc een openingsweek met een reeks
in elke fakbar een bandje het behangpapier gratis voorstellingen. Op B'oktober bijvoor-
van de muur speelt. beeld organiseert Kura een dubbelkonsert

Een tweede klassieker is Ithaka. Op 4 gepland van de groepen Trancejazztical en
maan '99 zal dit evenement voor de Bar 8. De eerste band houdt het op virtuoos
zevende keer plaatsvinden. Uitgangspunt psychedelische gitaarmuziek, de tweede
blijfthet verhaal van de veellistige held behoort tot de zogenaamde' Antwerp
Odysseus, die na lange omzwervingen scene'. De ondertussen beruchte DJ 4T4
terugkeerde naar zijn geliefde thuiseiland (Hof van Commerce) doet op deze Kura-
Ithaka. Mutatis mutandis (we leven ten avond het licht uit en de deur dicht.

Kim Neuskens
STUI:>ENTEN EVRLUEREN HUN f/(OFF$N... Wie Kura nog sneller

eezocht: studenten die voelen
dat het leven meer is dan stu-
deren alleen, die van kunst

geen kaas gegeten hebben of net wel.
Kultuurraad is er voor deze mensen:
van 'Kultuurkantus' tot de meest
ontoeqankelijke pomo-art van de laat-
ste decennia? U vraagt, wij draaien,
zolang het u maar geen (of weinig)
geld kost.

Kultuurraad (Kura) is het deel van Loko
dat zich bezighoudt met kunst en kultuur.
Zij zorgt ervoor dat studenten goedkoop in
kontakt kunnen komen met allerlei
vormen van kultuur en dat ze met hun
artistiek geweld of kunstzinnige ideeën zelf
een forum vinden. Kura is dus op zoek
naar studenten die het zien zitten om
samen met hen de kultuur voor de student
kleur te geven.

Als overkoepelend orgaan binnen de
universiteit moet Kura in de eerste plaats
de artistieke aktiviteiten van de verschillen-
de studentenkringen op elkaar afstemmen,
en onderlinge kommunikatie mogelijk ma-
ken. Het is de plaats waar de kuItuurver-
antwoordelijken van de kringen elkaar ont-
moeten, samenwerken en veel te lang
vergaderen. Daarnaast is er nog een tweede
luik: Kura zet ook eigen kulturele projekten
op lOUW. Alle studenten die vol enthousi-
asme dingen willen organiseren - van een
kultuurkantus, over een tentoonstelling of
toneelstuk tot een konsert - kunnen
gewoon op de tweede verdieping van 't

Stuc langslopen en op de burovergadering
hun voorstel presenteren en uitwerken. Het
gehuldigde motto: alles kan en mag. Er is
dan ook geen vooropgestelde norm: elke
dissipline, elke lokatie, elk idee kan in
aanmerking komen wanneer het iets bij-
draagt tot het 'Leuvense KuItuurlandschap'.
Op die manier wil Kura een bredere opvat-
ting hanteren van wat kunst is of kan zijn.

Klassieker

slotte in de nineties en in de metropool die
Leuven heet) wordt de stad voor de duur
van één dag vertimmerd tot een kunstige
kaleidoskoop. Op een parcours doorheen de
stad zal hedendaagse beeldende kunst te
zien zijn.

Video

Gedurende het jaar wordt jonge
kunstenaars gevraagd een werk te kreëren
voor een specifieke lokatie, oftewel in situ.
zoals dat heet. Zo moet het geheel meer
worden dan een verzameling kunstwerken:
de bedoeling is dat de werken en de
omgeving waarin ze getoond worden op
elkaar inspelen. De kunstenaars zijn zowel
studenten van diverse Belgische kunstoplei-
dingen als afgestudeerde kunstenaars.
Daarnaast zijn mensen die geen opleiding
gevolgd hebben maar wel beeldend aktief
zijn, ook steeds welkom.Een derde kon-
stante is het Teaterfestival. van 21 tot 24
maart '99. Tijdens dit festival geeft Kul-
tuurraad aan studenten de ruimte (een
podium, meerbepaald) om teater te maken.

Een vaste waarde van een iets andere
orde is het kursusaanbod. Basiskursussen
fotografie, dans, teater en muziek bieden de
mogelijkheid aan studenten om beginnende
interesses af te tasten en één en ander uit
te proberen. De nieuwe reeks start in de
week van 5 oktober. Meer gedetailleerde
informatie vindt u in de Stucbrochure.
Verder koördineert Kura ook de workshops
die gedurende de maand november door
alle kringen worden georganiseerd in het
kader van de Kultuurdag. De Kultuurdag.
dit jaar op 2 december, is een initiatief van
de Kultuurkommissie van de KU Leuven in
samenwerking met de Iakulreitskringen.
Kultuurraad en Stuc. Die dag zijn er
verschillende toonmomenten van de
voorafgegane workshops. Wat Kultuurraad
zelf betreft, mag je een muziekimprovisatie,
een on-line schrijfwedstrijd en een work-
shop schilderen verwachten. Een Kultuur-
dag wordt ook traditioneel afgesloten met
het shaken der bootles. op een heuse
Kultuurdagfuif met dj's van eigen bodem
en ve~schillende pluimage.

Startschot

wil ontmoeten, komt
gewoon naar de
tweede verdieping van
het Stucgebouw (Van
Evenstraat 2d) waar
u met open armen
ontvangen wordt.
Bovendien zijn er
tweewekelijkse
algemene vergade-
ringen, telkens op
vrijdag, bevolkt met
de k~ltuurverant-
woordelijke van elke
kring, de vrijwillige
medewerkers (Buro)
en alle geïnteresseerde
studenten.
Bel 23.67.73, vraag
naar Gerlinde.

SC/(/(!JFT U MltIlR. EE/?$T
UW PUNTEN NEEA,
PROFESSoR.

Zet al uw zintuigen
op 'standby' en treedt binnen

in het Universum van het
Cultureel Centrum Leuven.

Wij dompelen u onder in een borrelend bad van uitgelezen
concerten, voorstellingen,

lezingen, cursussen
en tentoonstellingen.

D Ja, mijn nieuwsgierigheid is geprikkeld_ Stuur mij onverwijld
maat; vrijblijvend de nieuwe seizoensbrochure van hat Cultureel
Centrum Leuven

Naam: l

Adres:

Leeftijd: _

D Ja, ~k later op het seizoen wens ik op de hoogte te blijven. Daar-
om abonneer ik me gratis (!) op het aanvullende maandblad van
het Cultureel Centrum Leuven.

Vul deze strook in en stuur ze terug naar: Cultureel Centrum Leuven,
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
Telefoneren offaxen kan ook naar: tel. 016/2384 27Jax 016/291215.
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De sluiting van jeugdhuis Clockwork

De 'Clock rond
OP vijftien mei sloot het Leuven-

se jeugdhuis Clockwork voor-
goed zijn deuren. De reden

hiervoor is klassiek: geldtekort, met
schulden als gevolg. Mede-oprichter
Kris Van Poucke wijt dat aan een
struktureel probleem dat verder gaat
dan enkel het jeugdbeleid van de stad
Leuven.

Sinds 1993 was jeugdhuis Clockwork een
verzamelplaats voor de jongere misnoegden

onder ons. Het initiatief voor de oprichting
van dit jeugdhuis was edel. Om de stijgende
drankprijzen in het kommersiële horeka-
sirkwie en het luie komformisme van een
provinciestad tegen te gaan, werd gezocht
naar een vorm waarin jongeren hun enga-
gement met elkaar konden delen en in
daden omzetten. Met allerlei aktiviteiten
zoals konserten. filmavonden. lezingen,
poëzie-avonden maar ook gratis verstrek-
king van juridisch advies en zelfs een eigen
tijdschrift was het jeugdhuis er ruimschoots
in geslaagd een 'normale' jeugdhuiswerking

Sportraad speelt met je voeten

Niet alleen van bier krijg
je schuim op de mond
aat het leven in Leuven meer is

dan studeren, fuiven, slapen
en eten, bewijzen de medewer-

kers van Sportraad (Spora) die in de
schoot van moeder Loko zorgen voor
uw fysiek welzijn, en dat met behulp
van de ludieke sportraad 'klassiekers'.
Ook dit jaar mag u zich weer de ziel
uit het lijf lopen voor kring en vader-
land.

Spora bevindt zich in tegenstelling tot de
andere raden niet in het centrum van Leu-
ven maar wel te midden van het Univcrvi-
taire Sportcentrum - het sport kot dus -,
net over de ring. Het belangrijkste orgaan
van Spora is de Algemene Vergadering die
elke maandag om acht uur des avonds
doorgaat op het sportkot. Op die vergader-
ing zitten zowel dl' kringvertegenwoordi-
gers als losse medewerkers dil' door een
vruchtbare samenwerking de klasvlekers
van weck lOt weck gestalte geven.

De sporakkers worden altijd geassoci-
eerd met hun klassickers maar dat vormt
maar één, weliswaar belangrijk, deel van
hun werking. Spora subsidieert ook de gro-
te en kleine sportmanifestaties van de krin-
gen en pcda'v. De bedoeling daarvan is een
70 ruim mogelijk aanbod van sporten te
garanderen aan een 7() laag mogelijke prijs.
Ook Sportraad voert immers dcmokrariscr-

10

ing hoog in het vaandel. Daarbuiten vene-
genwoordigen zij ook nog de studenten op
de dl' Sportadviesraad en samen met de an-
dere Loku-geledingen op het stadsoverleg.

Afgetraind

Komend akademiejaar organiseert
Sportraad vijl klassiekers met het zwaarte-
punt in het eerste semester, Op één na -
de maraton - zijn al dil' aktiviteitcri gratis.
Het sportraadjaar wordt op gang gebracht
met dl' Sporthappening op de tweede
woensdag va n het akademiejaar. De sport-
happening wordt georganiseerd in samen-
werking met het Sportkomrnitec. waar je
overigens ook terecht kan voor een sport-
kaart of het reserveren van een sportter-
rein. Op de sportdag kunnen de studenten
gratis kennis maken met verschillende ge-
wone en ongewone sporten. Het jaar komt
echter pas echt op gang met de meest tot
de verbeelding sprekende
Sport raadklassieker: de 24-urenloop. Voor
de zesentwintigste maal al wedijveren de
verschillende kringen, peda's en
hogescholen in estafeuevorrn om de meeste
rondjes te lopen in 24 uren tijd. Zal VTI<
weer in Apolloon zijn meerdere moeten
erkennen of gaat dl' spreekwoordelijke
derde er met de doorgeefstok vandoor?
Natuurlijk wordt er niet alleen gelopen.
Naast de piste is er ambiance in overvloed

op poten te zetten.
Dit jeugdhuis is het laatste dat ver-

dwijnt uit de Leuvense binnenstad. Zelf
vinden de oprichters het nog steeds een
schande dat de stad Leuven bitter weinig
tegemoet komt aan de eisen van hun
jongeren, die pertinent weigeren zich in te
laten met het supermarkt-vertier van de
Oude Markt en omliggende straten. In tij-
den waar Leuven zich steeds meer profi-
leert als een stad klaar voor de toekomst
met ondermeer de heraanleg van de sta-
tionsbuurt, de restauratie van historische
sites en zelfs een jachthaven, is het eens te
meer frusterend dat de Leuvense jeugd in
haar eigenste straten wordt vergeten. Kris
Van Poucke ziet het enigszins ruimer.
Veto: Hoe is het zover kunnen komen dat het
jeugdhuis haar deuren diende te sluiten?
Kris Van Poucke: «Als je stijgende uitga-

en ook op de piste wordt de sfeer gegaran-
deerd door allerlei ludieke
nevenklassementen.

De maraton wordt dit jaar al voor de
eenendertigste keer georganiseerd. Waar
het vroeger van Antwerpen naar Leuven
ging. blijft de maraton de laatste jaren in de
heuvelige omgeving van Leuven. Om het
mooie kader waar de maraton plaatsvindt
niet alleen voor de afgetrainde atleet toe-
gankelijk te maken, bestaat er ook de
mogelijkheid om een halve maraton of tien
kilometer te lopen. En voor de echt rustige
medemens bestaat er de mogelijkheid de
hele en halve maraton te wandelen. De
volgende klassieker in de rij is gebaseerd op
een bekend televisiespel. Sport Zonder
Grenzen is een klassieker die elk jaar rond
een ander tema plaatsvindt. Teams van elf
personen bekampen elkaar in spannende
spelletjes met als klimax een groot eindspel
met iedereen samen.

Het hele jaar door vinden er wedstrij-
den plaats in het kader van de Interfakul-
tai re bekerkompetitie (IFB). Dil' kom pct itic
kent zijn beslag op de IFB-finaledag. Ah je
je geroepen voelt om de kleuren van je
st udentenkring te verdedigen, kan je je best
wenden tot de kringsportvcrantwoordelij-
ke. Hij of zij zal je meer informatie kunnen
verschaffen over de kompetities in de ver-
schillende sporttakken. De laatste klassie-
ker, het Leuvens Internationaal Studenten
Sporttornooi of kortweg Lisst vindt plaats in
het tweede semester. Gedurende vier dagen
bekampen verschillende teams uit Spanje,
Denemarken, Frankrijk, Nederland en een
groot deel Oost-Europese landen elkaar in
verschillende sportdissiplines. Ook de de
IFB-finali~ten treden hier aan. Net zoals bij
de andere klassiekers is er naast het veld
minstens evenveel of zelfs meer te beleven.

Jef Van der Wee

ven hebt en dalende inkomsten, gaat alles
een stapje sneller. Het ligt niet zozeer aan
een gebrek aan publiek maar eerder het
huurgeld voor een gebouw in het centrum
en andere vaste kosten. Zo was de
Clockwork het enige jeugdhuis dat wel taks
op de drankslijterijen diende te betalen, net
zoals alle gewone kafees. Dit was een
gevolg van het feit dat de brouwerij Alken-
Maes, zonder dat wij erom vroegen, de
openingstaks betaalde. Dat is niet de
normale gang van zaken bij een jeugdhuis.
Dus ja, de kosten waren te hoog. Maar er is
buiten dit feit nog een dieperliggend prob-
leem. In Leuven wordt jeugdwerk automa-
tisch in de welzijnsektor gedwongen. De
ultra-liberale gemeentebesturen van Oud-
Heverlee eriLubbeek weigeren pertinent
voor sociale voorzieningen te zorgen. Zo is
er bijvoorbeeld bijna geen sociale huisvest-
ing in de \uime omgeving van Leuven.»

Kosten

franl
-J De
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«Dit is de reden waarom paupers naar
Leuven afzakken en zo de werking van een
jeugdhuis als de Clockwork ondermijnen.
Het is deze sociale stigmatisering waar de
Clock fel onder leed. De meesten waren
onschuldig. Maar van zodra de levenshoud-
ing van een aantal mensen onder het pu-
bliek niet strookt met de doelstellingen van
een jeugdhuis. schrikken re de zestienjari-
gen af die hun eerste viapjcs in het uit-
gaansleven zetten. In tegenstelling tot het
ruime en diverse publiek bi] de opening
werd de groep steeds beperkter en meer
subkultureel. wat niet de oorspronkelijke
bedoeling was. De uitstraling van dl' Clock-
work was niet echt meer deze van een
jeugd huis. Dit is geen kritiek op het stads-
bestuur van Leuven, want die neemt wel
haar verantwoordelijkheid wat dl' sociale
politiek betreft. Het zijn de gemeentebe-
st uren rond Leuven dil' dl' stad lilten op-
draaien voor hun eigen laks sociaal beleid.»
Veto: Ik kan /IIe best voorstellen dal er haem
ook konflikten waren.
Van Poucke: «De grote interne problemen
waren een gevolg van de hoge kosten. Door
dl' grote financiële druk op dl' llrg.1nh.1Iil'
diende Ie naavt dl' werking ook de inkom-
sten in het oog te houden. We werden ver-
plicht zestien uur per dag open te houden,
eksamenperiodes en vakanues ink luiv. Dit
is iets wat geen enkel jeugdhuis in België
ons heeft nagedaan. Ook de medewerkers
kwamen 10 onder druk te staan. De mees-
ten waren na een jaar opgebrand en gede-
motiveerd. Steeds stonden wel nieuwe
mensen klaar om de taken op te vangen en
deze vernieuwing is nodig, maar licht
spontaan en niet gedwongen. Door dl' druk
van de vrije markt is het praktisch onrno-
gelijk om als V7W een lokaal te huren in het
centrum van Leuven. Bij dl' oprichting van
dl' Clock stonden dl' oprichters zcll borg
zodat er nu processen lopende zijn om de
oprichters zelf de huurachterstand laten
betalen. Wij huurden namelijk van dl'
brouwerij, dil' op haar beurt het hu iv
huurde van l'en gepensioneerde prol. Deze
laatste heeft zeker twintig van zulke ver-
krotte huizen die allemaal op de zwarte lijst
zouden moeten siaan.»

persol
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Diaspora

Veto: Wal qebeurt er met de vaste .'/r"ep 1'llI1 het
jeuqdhuis? Aanuczicn die vrii suhkulturccl II'<lS,

lijkt hel /IIi; dat ze hel 1111 11iel .</elllllkkl'ii;k
hebben.
Van Poucke: «Ja. het i-, l'en ware diaspora.
Ondanks allev wa-, de groep nog vrij hetero-
geen. Onder dl' bczockcr-, had je onder-
meer vtadspcrvoriccl. st udcn ten, asvivicn ten
en Leuvense jeugd. Een groot deel van hen
belanden tegen hun zin terug in het kom-
mcrsiële slrkwie, in afwachting van iets
nieuws. Anderen hebben onlangs l'en pand
gekraakt. »

Veto: Komt er iets nieuws?
Van Poucke: "Wel. dl' oprichters lijn niet
meer van dl' jongsten en bovendien hebben
die wel een beetje l'en financiële kater
overgehouden aan wat er gebeurd i,. Als er
iets nieuws komt lal het initiatie! dus van
anderen moeten korncn.»

Stefan Huber
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ti zoel(erljes Zoekertjes zonder kommersieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn
gratis. Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangerek-
end. De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kanookopveto@veto.student.kulellven.ac.be.

Zoekertjes zonder kommersieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn gratis.
Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 [rank per week aangerekend. De
redaktie behoudt zich hel recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Zenden aan of
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kanookopveto@veto.student.kuleuven.ac.be.

,J Deze rubriek staat voor iedereen open.
,J Grapje.
,J Stond ik vanmorgen bij de trem, komt er 'n
kerel naar me toe, segt ie: "Sa, 'k voel me
klote." Zeg ik: "Nou dan mot je je handen uit
je zakke hale."
,J Gezocht: vierde persoon om gemeenschaps-
huis te vervolledigen, gelegen Geldenaakse
Baan 70, prijs om en bij de zevenduizend
frank. Bel 29.80.83.
,J De redaktie is dol op sensuur.
,J Kristof D. begin te blokken in plaats van
deze zoekertjes te lezen.
,J Sorry, niet de redaktie maar wel X.
,J X is dus terug.

" Spijtig voor
degenen, die
dachten dat hij
eindelijk vertrok-
ken was.
Leuvens studen-

tenblad is op zoek
naar een hoofd-
redakteur met de
efficiëntie en mo-
tivatie zoals die
van vorig jaar.
"Thierry blijf uit
die struiken als je
je groen imago
enigzins serieus
neemt.

,J Hoe ben je trouwens thuis geraakt? Oh
sorry, gevoelig punt.
" Op 't Stuc zal er een wilde staking onder het
personeel losbarsten als de bar dicht gaat.
-J Scorpio organiseert op 30 september einde-
lijk weer eens een gitaarfuif in zaal Rumba.
-J Gezocht: rustig gelegen villa in de buurt van
Kasterlee. Prijs is geen enkel probleem.
-J Da Extravaganza Alternativa Days, zoekt

medewerkers, bent u zot van B-films, B-
muziek, B-kunst, m.a.w. alles wat met B-
kultu ur te maken heeft, schrijf een briefje
naar D.E.A.D., De Bayostraat 71, 3000
Leuven.
-J Ie.toop: garage van-2x5, wegens aankoop

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ...

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag IIm vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016/26.09.21

van een 4x4.
" Gezocht: rustige weide met toren om wat op
trommeltjes te roffelen. Vlaamse bodem is
enige vereiste.

" Postbode Moos vanaf september elke woens-
dagnamiddag op Studio Brussel.
" Aan alle mensen geplaagd met tweede zit:
blijf eens weg uit die kafees en goede zittijd!!!

bu~,J~ bf{"ffGT .bAT PfJl<.flL.
b~'f WE/(EN of VOO~H~Nb I OM
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Muziekminnend Vlaanderen tegader rond Oude
Markt

Hemd nader dan rock Ie L.
e dagjestoeristen waren afgelopen weekend weer talrijk aanwezig
in de Leuvense binnenstad. Met zo'n honderdduizend kwamen ze
afgezakt om te slenteren door de gezellige steegjes van het pas
heraangelegde centrum. Wie zijn wij om gerenomeerde kranten
de Louff af te steken met hun bijzonder gedetailleerd verslag over

dit festival. We beperken ons tot enkele markante verschijnselen
zoals die zich midden augustus manifesteren in Leuven.

Sigaretten Di verschijning op de Vlaamse festivals was ongetwijfeld de
unieke kans die een welbekend jeansbroekenmerk bood om op de absolute
wereldklassieker 'five' je eigen video op te nemen, die je dan mee naar huis
ma." nemen. Slimme jongens die van een welbekend jeansbroekenmerk , want
wie wil er nu niet met zijn wederhelft of enkele vriendjes dansen op een video,
leuk voor de kinderen later ... Niet dat het te kommersieel was.

Rokband Een leuke groep met goede muziek op de Oude Markt. Dat moer
een vergissing geweest zijn. De orqanisatoren willen zich lallgs deze weg

ekskuseren en beloven dat het volqend jaar niet meer zal gebeuren.

Jezus Is overal aanwezig. natuurlijk. Naar verluidt heeft hij zich voor het eerst
in tweeduizend jaar moeten inhouden om
niet in te griJpen in de loop der menselijke
geschiedenis.
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Chiromeisjes In tegenstelling tot de Chirojonqens dragen
ze hun zak op de rug. Maar voor het overige is het hard

zoeken naar verschillen. Beide seksen spreken konsekwent in
verkleinwoordjes en zijn vooral niet beroerd om minder goed
presterende rockbands te voorzien van antwoord met een
klassieker over de ongerepte natuur. Het heeft er alle schijn
van dat zij hun tenten opslaan in het Leuvense tijdens het
Leuvense festival. Het komt het knusse gezinsvriendelijke
karakter van Marktrock uiteraard enkel maar ten goede.


