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AGGREGATEN

Hoe pakt men dat elders aan ?

OVER DE AGGREGATIE ....
EN DE NIEUWE VOORSTELLEN.
Er is een nieuw ontwerp van wet betreffende de graad van geaggregeerde
opgemaakt.
Op 8 februari 1980 werd
het door de Ministerraad goedgekeurd.
Op 22 februari 1980 werd het in het
parlement ingediend. Op dit ogenblik
wordt het in de kommissie in het parlement behandeld.

De huidige reglementering rond de
lerarenopleiding, of beter gezegd,
de aggregatie dateert van 1929.
Het ontwerp van wet wil een wijziging
doorvoeren van de sedert 1929 bestaande regeling van de door de universiteiten te organiseren aggregatiestudies
voor het Hoger Secundair Onderwijs.
Tijdens de parlementaire zitting 72-73
werd al een wetsontwerp (nr 563) in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
ingediend, dat de hervorming van de
aggregatiestudies op het oog had.
Sedert lang immers werd in akademische als in politieke kringen de huidige regeling bekritiseerd en als verouderd en voorbijgestreefd bestempeld.
Er werd daarbij ook telkens gewezen
op initiatieven en onderzoekingen in
het buitenland. De opleiding van academici tot het leraarsberoep was inderdaad in de meeste landen ,een probleem
geworden.
In de Memorie van Toelichting staat
vermeld dat gestreefd werd naar een
haalbare en onmiddellijk realiseerbare
oplossing, waarbij tevens gepoogd
wordt rekening te houden met de vernieuwingen in het sekundair onderwijs.
Bovendien zijn in hetthuidige ontwerp
van wet een aantal stellingen opgenomen, die in de diverse amendementen op
het vorige wetsontwerp te vinden waren.
Evenzo werd rekening gehouden met het
alsdan verstrekte advies van de ’’Vaste
Kommissie voor de akademische graden
en de programma’s van de universitaire
examens”. Deze kommissie heeft overigens
sedert 1967 het probleem van de aggregatie voor het Hoger Secundair Onderwijs
bij herhaling bestudeerd.

De muren oplopen.
De kermis is in de stad. Het zal nu vlug
gaan zeggen ze, straks is het m e i . De blokfever slaat toe. Geen paniek. Er is nog
schamper. Wij gingen speciaal voor u, net
voor de verkwikkende paasvacantie vragen
wat er nu van waar is. Stress, black-out,
hoe komt het ?

I

Rik Schacht, werkzaam op het PAS weet er
iets meer over te vertellen....
Hier een neerslag van het gesprek,

x

De muren oplopen van spanning ?

i
Een zekere spanning is broodnodig om te
kunnen leven. Als die te laag is geeft
dat een te kleine motivatie.
Is ze te hoog ( door meer opdrachten, of
door moeilijker opdrachten ) kan spreek
j e van stress. Zoals bijvoorbeeld bij de
examens. Wordt die spanning te hoog, dan
knapt men...
Maar het is niet mogelijk om dat element
spanning weg te werken, want het is intrinsiek aan elke opdracht.

I

Spanning is dus onvermijdelijk. En spanning
leidt tot stress. Is stress dan ook onvermijdelijk ?
i

*
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Een filter tegen stress is natuurlijk de
persoonlijkheid van het individu. Maar die
filter volstaat niet altijd als de stress
kunstmatig (I) hoger wordt gehouden. Zoals
bijvoorbeeld het geval is bij het scheppen
van een onzekere sfeer rond de examens aan
de unief. Vooral eerstejaars zijn daaraan
onderhevig, omdat zij nog geen inzicht hebben in de examensituatie.
Dit wordt door de proffen soms in de hand
gewerkt, door tijdens het jaar niet mee te
delen wat zij als doelstellingen hebben op
het einde van het jaar.
Indien er dan toch hier en daar een prof
blijkt te bestaan die zijn doelstellingen
(het beeld dat hij heeft waaraan een student moet voldoen om te slagen)
toch vertelt dan is het gevaar niet denkbeeldig dat
de studenten een andere interpretatie geven aan wat de prof meedeelt, dan wat hij
ermee bedoelde. Een soort communicatiestoornis als het ware.

VERANDERINGEN...
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor Hoger Secundair Onderwijs
of Hoger Onderwijs-Korte Type omvat de
volgende vakken :
1. Historische en vergelijkende pedagogiek, met inbegrip van onderwijsorganisatie en -wetgeving.
2. Pedagogische psychologie.
3. Algemene didaktiek
4. Bijzondere didaktiek.
5. Inleiding tot de onderwijsresearch,
met inbegrip van docimologie.
6. Een door de examinandus met goedkeuring van de examenkommissie gekozen
onderwijsbetrokken vak.
Twee nieuwe vakkenwerden ingevoerd :
'Pedagogische Psydhologie’ en 'Inleiding
tot de onderwijsresearch, met inbegrip
van de docimologie'.’
Het huidig vak 'Geschiedenis van de opvoedkunde’ wordt uitgebreid tot 'Historische en vergelijkende pedagogiek, met
inbegrip van onderwijsorganisatie en -wet
geving’.
Naast de uitbreiding en de invoering
van nieuwe vakken, komt er ook nog een
verplichting van een bijkomend vak te
kiezen dat gericht is op het onderwijs
(om de keuze te vergemakkelijken kunnen
deuniversiteiten eventueel een lijst opstellen van hiervoor in aanmerking komende kursussen)
vervolg op pag.2

*
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Eerstejaars zijn onderhevig aan stress, om
dat deze de examensituatie niet zo goed kennen. Nochtans stelt men in de statistieken
een stijging vast in het gebruik van stimulerende middelen bij laterejaars. Kan men
daaruit geen verhoging van de "stress besluiten voor de latere jaars ?
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Latere jaars gaan meer stimulerende middelen
gebruiken op basis van vroegere ervaringen,
waar zij reeds functionaliteitvan die middelen in bepaalde situaties kennen.
Maar stress bij latere jaars heeft een andere oorzaak.
Waar het bij de eerste jaars
de oorzaak te zoeken is in de studies, liggen de oorzaken bij de latere jaars eerder
bij persoonlijke problemen die moeten opgelost worden ( voor laatstejaars kan dit
een job vinden zijn).
In het bijzonder
ontstaat er een verhoging van de stress
in de fakulteiten geneeskunde, diergeneeskunde, landbouw- en burgelijk ingenieur,
waar - integenstelling met andere fakulteiten waar men na de kanditaturen op rozen zit - in latere jaren nog steeds hogere
prestaties worden geeist ivm studie. Daar
wordt van de student gevraagd dat hij gedurende zijn ganse loopbaan zijn persoonlijke
problemen aan de kant schuift.
Dit kan een
student een tijdje volhouden, maar indien
dat jaren duurt, dan moet dit stress met
zich meebrengen.

Niet alleen vaagheid van het examensysteem
leidt tot stress, de organisatie zelf van
het examensysteem is voor mensen die er
reeds mee te maken gehad hebben reeds heel
efficiënt om hen de stuipen op het lijf te
jagen ....
Een vraag waar vele studenten inderdaad mee
zitten is nl. of zij zich zullen kunnen waar
maken op het examen.
Zij hebben een zeker
wantrouwen tegen het systeem waar zij kursussen van honderden bladzijden moeten reproduceren in vorm van antwoorden op vragen en waarvan het ganse examen slechts een
twartier duurt.
Eeen prof houdt immers enkel rekening met wat de student op die luttele minuten zegt en niet met de arbeid die
de studenten geleverd hebben om de kursussen
te verwerken.

Zal het nieuwe systeem van voldoening-isvrijstelling de stress voor een deel kunnen wegnemen ?

Men heeft nog altijd d e ’wet Postumós’die
stelt dat het aantal niet-geslaagden gelijk blijft ondanks andere onderwijsmethoden
of evaluatiesystemen.
Zo ook zal een vrijstelling vanaf 12 (cfr. Schamper 108) niet
noodzakelijk meer aanleiding geven tot meer
geslaagden, (nvdr. de Proffen moeten hun getal hebben, schreef Johan Daisne)

In Nederland kan men (binnen zekere grenzen) zijn eigen pakket samenstellen en zo
zijn eigen doelstelling uitwerken. Het gevolg is dat men anderhalfkeer zolang studeert als i n België. Het is dus mogelijk
om een evaluatie te vragen van één bepaald
deel van de stof. Er is nu echter een
Amerikaanse studie die zegt dat het Belgisch
systeem veel efficiënter is dan dat van Nederland.
Er moet wel bij vermeld worden
dat met efficiëntie goedkope en snel mogelijke afstudeerbaarheid wordt bedoeld.

Moet men het uitsluitend bij de student
en de universiteit zoeken ?
Is er ook geen mede-schuldige daarbuiten ?
De anderen, de buren, de ouders. Kortom
de maatschappij als oorzaak van stress ?

De verhoudingen met thuis, lief enzovoort
zijn erg invloedrijk. Studenten hebben de
neiging om juist in de blok- of examenperiode nog eens iets uit te praten met hun
lief of hun ouders. Maar daarnaast mogen
we vooral hetvolgende niet uit het oog
verliezen :

Eén van de veranderingen aan het evaluatiesysteem (tov vroeger waar examens plaats
hadden op een twee a drie dagen) is de
de spreiding van de examens. Dit wordt om
sterk doorgedreven in de fakulteit toegepaste wetenschappen waar men een repetsysteem heeft.
Veroorzaakt zo'n constante
druk niet meer stress bij studenten ?
h je gotrtl

Binnen het huidig systeem van onderwijs
is het wel nodig te pleiten voor een verdere
kombinatie van vrij keuze in vakken en
spreiding van de vakken.

zal je d'r komen xmi* nonkel F.dgxr in Amerika

Een van de waarden die sterk gepredikt won
den in onze maatschappij is de prestatiegerichtheid.
Een groot aantal studenten
hun eigenwaarde staat of valt met het slagen aan de universiteit. Anderen dan weer
minder, maar deze prestatiegerichtheid
kan leiden tot faalangst. Dit wil zeggen
dat men zodanig aan het mogelijk falen
denkt dat de spanning hierbij zo groot
wordt dat het falen er eigenlijk moet uit
volgen.
Kan men wel studeren zonder prestatiegericht te zijn?
De verheerlijking van de prestatiegerichtheid is een gevolg van het leven
aan de unief. De studenten worden er
namelijk tot één dimensie herleid.
Waar zij in het secundair onderwijs hun
verschillende talenten aan bod zien komen, moeten zij nu aan de unief in een
wereld van 'intellect' leven.

Voor diegenen die hun zzeennuuwweenn nu
al niet meer kunnen bdwingen,
dat zij geduld hebben ende de volgende
Schamper (109 + 1 = 110) lezen.
X K -----
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WIJSHEID

vervolg van de eerste bladzijde.

•> In Vlaanderen, maar vooral in Nederland be~
❖
staan al een hele tijd wewi-achtige initiat tieven: wetswinkels, onderwijswinkels, medicijnenwinkels etc. Deze initiatieven kwamen
♦ zowat 10 jaar geleden op gang met de linkse
••• radikalisering van studenten en lesgevers in
| die tijd. Het feit van de universiteit als
••• ivoren toren en de dienstverlening van de u* niversiteit aan industrie en politieke be* langen van de heersende machten in onze
1; maatschappij, werd voor velen onaanvaardbaar
% Met die winkelinitiatieven wil men nu:
% a. studie en wetenschap in dienst stellen
£ van bepaalde groepen in de maatschappij, die
% nu niet aan bod komen, en
!> b. een progressieve studentenstrijd voeren
.» door onderwijsstrijd en maatschappelijke
% strijd te verbinden.
•>
*
ONTWIKKELING TOT WEWI-IDEE
•••
Ij. De winkelidee is er niet ineens gekomen. Ze
❖
is zowel een verruiming als dikwijls ook eer
*
verradikalisering van projektonderwijs en
aktieonderzoek. Bij het winkelwerk komt de
inhoud van je werk op de voorgrond te staan.
*
De methodes kunnen zeer verschillend zijn,
.J. maar meestal wordt er ook naar gestreefd dat
X de "klant" "mondiger” wordt: niet alleen
.:. kennis moet overgedragen worden, maar ook dc
X manier waarop men aan die kennis kan komen.
* Niet alle winkels zijn echter even radikaal,
het kan zijn dat een winkel louter "toon% bank” tussen maatschappij en onderwijs wordt
% De winkelidee is ontstaan in de ontwikkeling
De prestaties van de student worden dan
❖
van projektonderwijs naar aktieonderzoek,
ook niet langer beoordeeld uitsluitend
| Toen met de demokratiseringsbeweging ('68op basis van twee examenlessen, doch op
❖
’71) allerlei medebeheersorganen uit de
een geheel aan kritische evaluaties en
* grond gestampt werden was dat vooral om het
op een persoonlijk werk.
❖
studentenprotest te luwen en te kanaliseren.
Een ander nieuwigheid is dat de onderMaar de kritiek op de inhoud en vorm van onwijsbevoegdheid van de vroegere geaggre•> derwijs en wetenschap kreeg meer en meer
geerde van het Hoger Sekundair Onderwijs
•j. vorm. De "wetenschappelijke relevantie” werd
uitgebreid wordt tot het Hoger Onderwijs
•j. in vraag gesteld. Er werd strijd gevoerd
van het Korte Type (Nuho-Korte type).
❖
voor projektonderwijs, dwz. onderwijs onder
❖
eigen beheer dat tegelijk onderzoek is. In
Elke universiteit maakt het programma
en rond de op die manier ontstane projektvan de aggregatie-kursussen op. Hetgeen
❖
groepen ging de diskussie oVer wetenschappeonder meer impliceert dat binnen elk
❖
lijk onderzoek verder, en op die manier ontvak verschillende kursussen gekreeërd
♦ stond het begrip "aktieonderzoek" als alterkunnen worden. Er dient evenwel naar
♦ natief voor de positieve, waardevrije, algegestreefd te worden dat de collegetijd
* meen geldende wetenschap. Essentieel aan akniet opgedreven wordt. Die paragraaf
*
tieonderzoek is dat onderzoek wordt verricht
staat vermeld in de ontleding van de
V
f samen met basisgroepen in de maatschappij,
artikelen.
Dat houdt dus in dat het aantal kursus* vanuit konkrete vraagstellingen en problemen
sen die gestudeerd moeten worden voor
% van die groepen zelf, en ter ondersteuning
het teoretisch examen een veelvoud
❖ )n de strijd die zij voeren. Dit was meteen
kunnen bedragen van het aantal vakken,
'sok het aanknopingspunt voor de wewi-idee.
welke voorgeschoteld worden.
* In Nederland schieten de wewi's sinds 1977
❖
werkelijk als paddestoelen uit de grond. In
Ook nieuw is , dat de aggregatie uitgeLeuven is men er dit jaar ook mee begonnen.
breid wordt tot alle studierichtingen aan
❖
Hun voornaamste doelstelling is het bemiddede universiteiten. Geen exclusieven
❖
len tussen enerzijds aktiegroepen, basisgroemeer.
❖
pen en vakbeweging, en anderzijds mensen op
'Kortom er wordt in de mate van het mode universiteit die onderzoek voor deze groegelijke een oplossing nagestreefd binnen ♦ pen willen doen.
de bestaande strukturen, waarbij de aggregatie eensdeels beschouwd wordt als
In dit nr en de 2 volgende nrs van Schamper
een belangrijk supplement bij de weten❖
zullen nu achtereenvolgens 3 interviews met
schappelijke opleiding, en andersdeels
* wewi’s in Nederland verschijnen. Elk van de
als een basisopleiding waarop - in een
♦ 3 geïnterviewde winkels werken op nogal verlater stadium - nascholing en bijscho;j; schillende manieren. Maar dat zal uit de inling dienen te volgen ( een taak die zo- * terviews zelf wel duidelijk worden.
wel door de universiteiten als door
;i; Het interview dat nu volgt, is dat met de wede inspektie volbracht wordt).
* wi van Amsterdam. Deze is verbonden aan de uHierdoor wordt, naar wij hopen, tegemoet- % niversiteit, dwz. dat ze geld krijgen voor
gekomen aan de in de loop der jaren ge£ materiaal en personeel van de universiteit.
formuleerde wensen. Belangrijk is vooral
dat de aggregatiestudies nu voor alle
£ "De ontstaansgeschiedenis van onze wewi is
toekomstige leerkrachten worden open* een beetje gekompliceerd. De ideeën zijn hiei
gesteld!
% vooral gedragen in het begin door de bioloZo luidt de memorie van toelichting,
% giestudenten en de studenten van de centrale
het slot althans.
£ interfakulteit 'wetenschap en samenleving’.
Voor reakties zie een ander artikel!!
% En die zijn tot de idee gekomen: nou we moe-

Om tot hetexamen toegelaten te worden
moet de examinandus tijdens twee jaar
in het geheel tenminste tien seminaries
voor didaktische observatie en analyse
hebben meegemaakt van typelessen, en tenminste ten didaktische begeleide oefeningen hebben gegeven in een instelling voor
sekundair onderwijs of voor hoger onder-/
wijs van het korte type.
Hij moet tevens gedurende één volle week
een tage hebben doorgemaakt onder leiding van een mentor in een onderwijsinstelling voor S.O. of H.O-K.T.
De aanwijzing van de mentoren gebeurt
in overleg met de vakdidaktikus en
met de direktie van de betrokken instelling.
Be evaluatie van deze praktische preservice-opleidingsperiode gebeurt op basis van - de beoordeling van de didaktische observatie en analyse.
- de beoordelingsfiche door de
mentoren ingevuld over de 10 ge
geven oefenlessen
-het stageverslag opgesteld door
de stagementor in overleg met de
vakdidaktikus
-het stageschrift van de examinandus .
Het examen voor de graad van geaggregeerde mag afgelegd worden tijdens hetzelfde akademiejaar waarin het examen
voor de toelatingsgraad afgelegd wordt.

Voor VVS-SVB

Paul Geeraert.

% ten maar eens aktief allerlei groepen in de
% maatschappij gaan aanschrijven. Dat was een

♦
❖
❖
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vrijwilligerssituatie dus. In die tijd werd
er ook op de Universiteitsraad diskussie gevoerd over aan de univ verbonden buro’s voor
maatschappelijk gericht onderzoek. De Universiteitsraad heeft dan maar besloten daar mee
te beginnen. Er werd daarmee voorbij gegaan
aan het feit dat er hier al een biologiewinkel was die zich aan het verbreden was tot
een wewi. Daar is op ingesprongen door de
vrijwilligersgroep, en toen is er besloten
de wewi als experiment officieel te maken.
Er is toen meteen ook gekozen voor een struktuur waarin de wewi een bestuur zou krijgen,
dat voor de helft bestaat uit klantleden en
voor de helft uit universiteitsleden. Daar
zat natuurlijk het risico in dat de groep die
de wewi-ontwikkeling gedragen had, een beetjt
monddood werd gemaakt. Daar is dan het be
sluit op genomen een algemene vergadering in
te stellen, dat zijn dan de mensen die in
praktijk het wewi-werk doen. Die twee zouden
dan in goed overleg het wewi-beleid moeten
voeren. Dat werkt op dit moment ook goed. He1
blijkt echter moeilijk de klantgroepen een
bepaalde funktie te geven bij het beleid naai
de universiteit toe, dat is voor hen een vri;
onoverzichtelijke zaak.

Bestaat het gevaar niet dat de klanten die
niet in het bestuur van de wewi zitten (de
vakbond heeft de helft van de klantzetels),
een beetje in de hoek geduwd worden ?

er voor elke vraag 1 bemiddelaar. Die persoon is verantwoordelijk voor die vraag. De
grootste tijd die je aan het bemiddelen besteedt is het zoeken naar een onderzoeker.
Voor ons is de bemiddeling geslaagd als de
klant tevreden is met de resultaten van het
onderzoek en geen verdere vragen heeft. Wat
de klant dan met de resultaten van het onder
zoek gaat doen, dat laten we aan hem over.
Als het onderzoek eenmaal loopt, dan loopt
het kontakt direkt tussen klant en onderzoeker. En de bemiddelaar volgt de loop van het
onderzoek z o ’n beetje vanop afstand. Inhoudelijk hebben we dus niets met het onderzoek
te maken.
Het is wel zo door meer te participeren in
de klantgroepen -ik heb daar ervaring mee
vanuit de chemiewinkels- dat je sneller voor
uitkomt wat betreft opvattingen over je nou
wetenscahp moet bedrijven. Maar je loopt
enorm het risico dat je op die manier een
randgroepering aan deuniversiteit blijft.
De idee bij ons is ook dat je op onze manier
van werken in een veel bredere kring een
discussie van de grond krijgt.
Wij hebben hier ook heel duidelijk gekozen
voor een centrale opzet, omdat je daarmee
de drempel naar de unief zo laag mogelijk
houdt.

Dat denken wij niet. We vinden net neei oelangrijk dat de klanten erin zitten, juist
vanwege de externe demokratisering van de
universiteit. En je moet er eigenlijk voor
zorgen dat de sterke klanten met hun organisatie de weg banen voor zwakkere klanten.
Juist door die progressieve klantgroepen in
je bestuur te betrekken, krijg je buiten de
universiteit een politiek been, wat juist de
kontinuiteit van de wewi kan garanderen.

Hoe gaan jullie tewerk?
De meeste vragen komen hier schriftelijk bin
nen. Dan is de standaardprocedure, dat die
aan de kriteria wordt getoetst (geen kommerciële oogmerken, niet kapitaalkrachtig genoe
om zelf onderzoek te betalen, de vraag moet
maatschappelijk relevant zijn). Wanneer er
daarover twijfel is, wordt dat besproken in
de inventarisatiekomissie. Als de klant word
afgewezen kan die nog altijd in beroep gaan
bij het College van Bestuur. In principe is

51s:fcK O FFIEBEDEVAART
DIKSMUIDE

op aanvraag...

F

Een opzet zoals in Groningen (decentraal)
heeft het gevaar dat je heel snel versnipperd gaat werken, en dat mensen die een
meer algemeen probleem hebben minder snel
zullen komen.
Ik denk dat je ook alleen
maar de pretentie kan hebben aan het onderzoeksbeleid van de universiteit te veranderen, als je een overzicht hebt van wat er
aan probleemgebieden is.

Waarom hebben jullie willen institutionaliseren ?
Het institutionaliseren is vanaf de Universiteitsraad met de idee van een buro van
maatschappelijk gericht onderzoek zat,
echt geen probleem geweest. Dat we hier
binnen de universiteit werken , wil wel
zeggen dat we de mogelijkheid niet hebben
onze doelstellingen volledig politiek te
formuleren. Dat betekent dat als je onze
kriteria letterlijk bekijkt, dat die nogal
loberaal geformuleerd zijn.
De formulering van bepaalde zaken was oorspronkelijk dus wat sterk politiek geformuleerd.
Wat professionalisering, daar hebben we
een tijdlang gedacht het allemaal te kunnen tegenhouden, maar ontsnap je nooit helemaal aan. Als je echter een baby hebt
waar geen vrijwilligers en geen studentenbeweging bij betrokken is dan heb je eigenlijk niets. Maar op de lange duur ontkom je
er niet aan, wil je continuïteit eerbiedigen, wil je ook steeds beter niveau van
onderzoek bieden, een officiële status te
gaan krijgen. Wil je echter levensvatbaar
en kritisch blijven dan heb je vrijwilligers en studenten nodig.

*

AGGREGATEN
Begin maart hebben we rektor Hoste gekontakteerd om navraag te doen omtrent reakties
van de VLIR op het voorstel van wet. De rektor heeft herhaaldelijk bevestigd dat hij
er geen weet van had. Het wetsvoorstel werd
niet naar de VLIR verstuurd met de vraag
om een advies uit te brengen, (de laatste
tijd staat de vlir in de gunst van het kabinet om adviezen te formuleren)

Een belangrijke zaak is wel dat twee voorwaarden verbonden waren aan de werking van
die kommissie. Zo werd gesteld dat ten eerste er geen sprake kon zijn van een viifde
jaar. ten tweede dat er geen financiële
implikaties uit de voorstellen mochten
voortspruiten.

Kontakt werd opgenomen met de verschillende
onderwijsvakbonden alsook met het personeel
dat in de lerarenopleiding werkzaam is.
De direkteur van'de VLIR wist te vermelden
De belangrijkste elementen die daar aangedat het wetsontwerp al sinds vele jaren
stipt werden, werden samengevoegd met de
voorbereid werd met vertegenwoordigers
diksussiepunten en de punten van kritiek
(-sters) van de lerarenopleiding.
Binnen
de VLIR bestaat wel een werkgroep onderwijs- van VVS-SVB welke tot hiertoe geformuleerd
werden.
vernieuwing, waarvan dhr Verhaegen, rektor
van de LUC (Limburgs Universitair Centrum)
Het is zeer de vraag of men via het opvoeren
voorzitter van is. Die hebben er wel hun
van strikt teoretische kursussen de lerarenhoofd over gebogen, zoals dat genoemd wordt, opleiding een goede dienst bewijst.
vermeldenswaar is wel nog dat volgens de
Men moet zich ook vragen stellen rond de inrektor de Akademieraad geraadpleegd dient
houd van de nieuw ingevoerde kursussen. Hoe
te worden.
worden die opgevat? Hoe dan ook, op gelijk
In Gent heeft er een voorbereidingskommissi
welke wijze de inhoud ingevuld wordt, zullen
gewerkt. Die bestond uit oa Prof Declercq,
we met de konstatatie blijven zitten dat de
als voorzitter, prof Deblock als pedagoog,
akademische vrijheid toelaat dat de prof
prof Bolckmans voor de a-wetenschappen en
geeft wat hij wil geven.
Prof Maton voor de b-wetenschappen.
Daarenboven Kunnen zomaar kursussen brjgevoegd worden, aangezien men alleen het aantal vakken vastgelegd heeft. Binnen elke
vak kunnen meerdere kursussen uit de lucht
komen vallen.

Het afleggen van de teoretische examens zal
meer dan waarschijnlijk verschuiven. Nu gebeurt dat meestal in de tweede zittijd. De
laatste jaren verschoof het al verderop.
Wegens het tesiswerk dat niet af was voor
de eerste zit. (studieverzwaring ....)

Overhet teroetisch gedeelte kan kortweg gesteld worden dat het gewoonweg onzinnig te
noemen is en dat die uitbreiding te verwerpen is.

Voor de stages en de praktijk liggen de kaar
ten wel iets anders op tafel. De uitbreiding
van de praktijk is hoe dan ook een vooruitgang . Maar ...
- moet de praktijkervaring na de teorie ko
men of omgekeerd?
- september en oktober voor de stages is
niet haalbaar omdat de scholen overhoop
gehaald worden en het akademiejaar pas
aanvangt.
- Voor die praktijk en het organiseren ervan is een gedegen planning, voldoende
personeel en voldoende middelen nodig.
Maar die laatste blijven achterwege. Het
blijft een karikatuur van wat een goede
lerarenopleiding allemaal kan zijn.
- Ook de leraars die optreden als stagementoren worden, in geval van stages, veel
zwaarder belast. Supplementair dan nog
wel.
- In Gent hebben verschillende personeelsleden van de lerarenopleiding geen of
onvoldoende leservaring in het onderwijs.

Qua financiering trekt het kabinet geen
enkele frank uit voor de lerarenopleiding.
De studenten financieren, via hetverhoogd
inschrijvingsgeld, voor een groot deel de
lerarenopleiding. Betaal zelf maar voor een
beter onderwijs. Een gekke en af te keuren
bedoening.
De aggregatiestudent telt niet mee voor de
financiering van de universiteit. Aan de ene
kant zegt men : het zijn licentiaatsstudenten maar aan de andere kant vraagt men wel
een dubbel inschrijvingsgeld.
Het wetsontwerp is een kaderwet, waarbij de
uitvoeringsbesluiten nog moeten verschijnen.
Het handelt alleen ofer de "PRE-SERVICEtraining”. Daarnaast heb je nog de "IN-SERVICE-training" Dat kan pas na het behalen
van het diploma van de aggregatie.

Die training zou bepalend worden voor een
vaste benoeming. Een inbreuk op het personeelsstatuut. De ’In-service-training’ wordt
in de Kultuurraad behandeld.
Prof Karei Declercq (RUG psycho en peda)
en nu aan het kabinet verbonden,stelt dat
de 'pre' en de ïn'-service training gekoppel
peld worden. Hij acht (dus ook het kabinet)
het haalbaar om die bundeling nog voor het
zomerreces gestemd te krijgen. Vanaf 1 oktober 1980 zou het dan in voege treden.
Is er geen stokjes voor gestoken worden....
Voor Vereniging Vlaamse StudentenStudentenvakbeweging
Paul Geeraert.

In verschillende artikels werd al ingegaan op de draagkracht van het ontwerp
Van wet tot wijziging ...van de akademische graden en het programma van de
universitaire examens.... Het voorstel
dateert van 20.08.79.
Vroeger werd er wel opgewezen dat de
kans grootwas dat verschillende voorstellen terug ingetrokken zouden worden door het kabinet. Zo meldde de
VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad <
het toch. Meer bepaald hadden ze het
over het behoud van de bestaande titulatuur. Ook aangaande de studieduur
zou alles bij het oude blijven.
Zo waren er nog punten, waar de VLIR
de indruk had één en ander positiefs
uit de brand gesleept te hebben.
Maar een konkrete bevestiging van dat
alles op papier kon de VLIR niet voorleggen. Zelfs werd geen verslag opgemaakt van de onderhandelingen welke
tussen de VLIR en het kabinet gevoerd
werden.
VVS-SVB heeft altijd de mening vertolkt dat zolang er geen konkrete bewijzen voorleggen van veranderingen in het wetsontwerp zij bij haar
verzet blijft. Gezien de derde ciclus,
gezien de derde-ciclus studenten geen
studietoelagen kunnen ontvangen enz...
Ook in verschillende vakbondkringen
heeft dat ontwerp enige stof doen opwaaien. Een studieduurverkorting betekent voor de RUG een beoerking van
de kredieten met 70 miljoen, met ook
een navenante weerslag op de tewerkstelling. Ook die derde ciclus baart
heel wat zorgen bij de vakbeweging.
Uit een informeel kontakt, welke
het ACOD, socialistische onderwijsvakbond, met het kabinet gehad heeft,
blijkt dat van wijzigingen geen sprake kan zijn. Integendeel. De teksten
worden op hun strengst bekeken.
Karei Declercq (prof aan de RUG), wist
te vertellen dat men op dit ogenblik
volledig klaar is met een bespreking
van het ontwerp met de verschillende
politieke formaties. Weliswaar op twee
details na. In de diskussie over de
titulatuur is men het eens behalve
rond de benaming dokter/arts/huisarts.
Daarrond staat de Parti Socialiste
op het standpunt van dokter. In de
diskussie rond de studieduur heeft
alleen de CVP nog geen voldoening
gekregen. Zo stelde Karei Declercq op
ma 3 maart.

Rik S .: Bericht...

De folto van deze week komt uit de prent
van Elfi Mikesch. Centraalin deze documentaire staan twee bewoonsters van een
bejaarde tehuis. Hun doen en laten wordt
de hele dag gevolgd, hun solidair samenzijn in het vooruitzicht van de zich reeds
aankondigende dood. Ze eten samen, kijken
samen TV , spuien herinneringen. Geestig
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Waar de problemen zich daarbij stellen werd niet naar voor gebracht.
Maar andere punten reveleren meer dan
een beetje wat de ware bedoeling van
het kabinet met dat ontwerp is.
In verband met de DERDE CICLUS is er
GEEN AFZONDERLIJKE FINANCIERING voorzien. De financiering van de derde ciclus komt ten laste van het huidig
budget. De derde ciclus beschikt over
geen financiële middelen. De proffen
moeten het er maar bijnemen. Geen
financiering houdt in dat er geen
nieuwe benoemingen kunnen komen, dat
er geen werkingskredieten vastgelegd
worden, dat het gaat om studenten,
die in feit niet subsidieerbaar zijn.

De STUDENTEN DERDE CICLUS zullen
in geen enkel opzicht aanspraak kunnen maken op een studietoelage. Daarin was het kabinet zeer formeel. Een
sociale selektie is daarvan het resultaat .

GE ORGANISATIE VAN DE DERDE CICLUS
wordt beslist door de Hoge Raad voor
het Universitair Onderwijs. Hoe verstrekkend de uitbouw van die derde
ciclus zal zijn, wordt door die Hoge
Raad uitgemaakt.
Die HOGE RAAD is samengesteld uit het
bureau van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en hetbureau van haar
Waalse tegenhanger, welke nog opgericht moet worden. Het bureau van
die hoge raad voor het Universitair
Onderwijs zal uit 6 proffen bestaan
en uit twee leden van het wetenschappelijk personeel.
Parallel met de bespreking op kabinet
en parlement zal in de Kultuurraad
een dekreetswijziging besproken worden
om de samenstelling van de VLIR te
wijzigen.

is het contrast met de jonge vrouwen/interviewsters die zich moeilijk in de leefwereld van het bejaarde tweetal kunnen
inleven. Elfi Mikesch merkte terecht
na de premiere te Berlijn op:"Oude mensen
zijn alleen. Met herinneringen, die niemand wil". Het moeilijke gegeven, vragen
stellen aan iemand die de dood voor ogen
heeft werd knap verfilmd zonder al te
sterk, lijkt me, in het leven, het nog
korte leven, van de figuren in te grijpen. Nu we toch in rouw stemming zijn
kunnen we meteen een film (met bespreking)
in volgende Schamper) van Thierry Zeno
aankondigen, een inflatie van doodsobsessies, dus. En dan vergeet je nog de recente productie van Rosa von Praunheim,
"Todesmagasin", film die we graag ook
volgende keer presenteren.
Maar deze week komen we ook nog graag terug op de tribulaties rondom 'De Proefkonijnen' van Guido Hendrickx. Ondanks de
naar Vlaamsche normen gevoerde barnum reclame, als je Humo mét cover en affiches
kleven barnum kan noemen,blij ft het grote
Vlaamsche publiek ijverig naar de leukste
film van onze noorderburen,'Spetters',
gaan. U ook.
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Verder stelde Declercq dat het niet
nodig was dat organisaties, van welke
aard en strekking dan ook, inspraak
kregen rond het ontwerp. Na twee jaar
gewerkt te hebben aan een nieuw ontwerp (want eind 1Z7 was er een vorig
ontwerp op tafel gegooid) was dat een
overdreven luxe. Daar kon wel in gesnoeid worden.
Het kabinet verlangt dus maar één
zaak nl dat het muizestil wordt rond
die zaak. Een geruisloos invoeren
van een dergelijke derde ciclus ligt
hen minder op hun maag, dan enige
ruchtbaarheid, laat staan aktie.
Van alle kanten kreeg VVS-SVB op haar
kop omdat zij in haar stellingnames
rond de derde ciclus, rond de studietoelagen, rond de financieringsaspekten
van het ontwerp... veel te voorbarig
was. Ook rektor Hoste srak zich in die
zin uit, in een interview dat verscheen
in De Morgen.
Op alle debatten, welke
in de verschillende universiteiten ge-'
voerd werden, werd een dergelijk verwijt aan W S - S V B toebedacht.
In elk geval kunnen die heren-er-is
geen-vuiltje-aan-de-lucht hun verwachtingen dat het geen zo'n vaart
zou lopen best vergeten. Ofwel is
het een teken dat ze er volmondig mee
instemmen. Hun stilzwijgendheid zullen
ze noodzakelijkerwijze moeten-doorbreken. Hoste heeft in elk geval al gesteld dat het ontnemen van het recht
op studietoelagen vande studenten
•die een derde ciclus willen volgen,
een vorm van sociale selektie inhoudt.
Vooraleer het volledig ontwerp in de
arena te werpen (het parlement nota
bene) wil het kabinet de resterende
moeilijkheden volledig beslechten.
Maar in de planning van het kabinet,
staat de wijziging in de aggregatie
het eerst op het lijstje. Daarna volgt
dan de kwestie van de akademische
graden...en de derde ciclus.

SOCIALE

RAAD

Deze korte vergadering vande Sociale Raad
Stelde om te beginnen een kontrole-kommissie aan voor het nakijken van het jaarverslag vande Sociale Sector.
Dit jaarverslag kan jezelf komen inkijken
bij de voorzitter van de sociale raad,die
elke middag te vinden is in het studententehuis, (of bij de andere leden van de sociale raad.)

De studentenorganisaties moeten bijgevolg niet langer bij de pakken blijven
zitten. Oa het Fakulteitenkonvent heeft
moedige pogingen ondernomen om een korente kritiek uit te werken op de letter van de tekst zelf. Het komt er voor
het Fakulteitenkonvent op aan om duidelijke eisen te stellen.
Dat VVS-SVB verder haar aandacht richt
op die derde ciclus spreekt vanzelf.
Maar zij zal ook een konkrete aktiestrategie moeten ontwikkelen. Een
duidelijke inkadering in het hervormingsplan van de universiteiten is
een nodige maar niet voldoende voorwaarde .
ALS NOOT___
Op 27 februari ging een informatiekolloquium van de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid door te Brussel.Daarop werd het tweede verslag van de NRWB
voorgesteld en besproken. Het draagt
de titel 'rapport omtrent technologisch
Onderzoek’. Het formuleert heel wat
aanbevelingen ten overstaan van de
universiteiten om meer aan gericht onderzoek te doen op technologische vlak.
Verder wordt gesuggereerd met wie wat
onderzocht kan worden .
In de werkgroep dat het rapport uitgewerkt heeft zetelen 7 professoren,(oa
rektor Hoste) 9 leden uitde industrie
enz..
Dat die aardig wat hetzelfde zeggen ligt voor de hand, gezien duidelijke bindingen van die proffen met
het bedrijfsleven.
Op dat bewuste kolloquium kwamen al
de sprekers op een zelfde aardige manier uit de hoek. Het wordt,-zo stelden ze onbeschaamd -' hoog tijd dat we
ten eerste naar de aktie overgaan, want
het heeft lang genoeg geduurd met allerlei tektstens ten tweede een sisteem
in de praktijk brengen binnen de universiteiten om een klein aantal gespecialiseerde mensen op te leiden en gevormd te hebben voor het technologisch
onderzoek.
We moeten het dus niet ver zoeken. De
Derde ciclus komt hiervoor als het
ware uit de lucht gevallen. Een weloverwogen en besproken strategie????
Dergelijke uitspraken, waarvoor niemand het schaamrood op de wangen kreeg,
nopen ons ertoe dubbel en dik op de
hoede te zijn. Wolven liggen op de
loer om de schaapsstal binnen te dringen.
PAUL

GEERAERT.

Nog over de homes : de huurprijzen worden
aangepast aan de indeks, of toch ongeveer.
'Vanaf 1 oktober betaal je als beursstudent
11575 en als niet-beursstudent 1800 Belgische
frankskens. De huurprijzen voor home Heymans
(voor de gehuwde studenten) blijft behouden.
De reden is dat de huurprijzen daar afhankelijk zijn van de inkomens van de bewoners en
zodoende gedifferentieerd zijn.
Onder de varia-punten werden de middagmalen
besproken:

de grondstoffenprijs per middagmaal steeg
de laatste maanden van 38 tot 42 frank per
maaltijd. Dit heeft kwaliteitsverbetering
tot gevolg. Er is echter een weerslag op de
begroting van ong. 4 miljoen. Langs de andere kant steeg het verbruik hierdoor met ong.
6 procent in januari, wat dan een deel van
dat deficiet weghaalt. Hoeveel juist is nu
nog moeilijk te zeggen. Meer gegevens hierover volgende vergadering. Dan horen (lezen)
jullie er meer over.

Homereglementen

Als tweede punt op de agenda werd een wijzi
ging aangebracht in de homereglementen.
Deze wijziging was nodig omdat,zoals iedereen ondertussen wel weet,de bewakingsdienst
wordt afgeschaft vanaf 1 oktober 1960.
Deze wijzigingen werden vooraf besproken
met en aanbevolen door de homeraden in een
bijeenkomst half februari.
Voornaamste verschillen:
-Als je op het einde van het jaar je sleutel niet tijdig indient,verlies je je waarborg. De argumentatie hiervoor is dat men in
juni vlug moet opkuisen,zodat de vakantiegangers deze kunnen gebruiken.Als je de
sleutel niet afgeeft weet men niet dat je
wegbent enje spullen meeneemt.Omdat de bewaking afgeschaft is,en er dus geen permanentie meer is,zal men in de Vermeylen een
sleuteldienst organiseren,waar men tegen
ontvangstbewijs zijn sleutel altijd kwijt
kan. Daarnaast wordt een punt bijgevoegd
dat de student fromeel verbied een sleutel
te laten bijmaken.

Er komt een zware sanctie op elk misbruik
dat gemaakt wordt van de veiligheidsapparatuur en de home-raad wordt geïnstitutionaliseerd, dwz dat hij officieel in het reglement wordt erkend.

komissle menu

Daarna werd overgegaan tot de aanduiding
van de studenten in commissie menu. Deze
studenten krijgen, in tegenstelling tot
vroeger géén gratis maaltijden meer.
Deze zijn : -Jan van Braeckel (ook lid van
vroegere comm.menu)
- geert Roosens
- Werner Deganzeman

Er waren geen andere kandidaturen binnengekomen. Wij bedanken de uittredende leden
van kommissie menu Jan Strobbe en Peter
Daeninck voor het werk dat ze hebben geleverd .

Verder werd nog gesproken over de nieuwe
voorstellen rond het systeem van de studiebeurzen, maar daarover volgt later (of in
een ander artikel) meer informatie.
Dirk Vereeken
Voorzitter Soc. Raad
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Volwassen

ALLEMAAL BEESTJES

Aanleiding: een avondje uit.
Zij en Maandag 10 maart 1980. 12u53.
Hongerig stappen twee eerste kanners Oio
hij.
Naar mij.
Oorzaak: Jenever.
Overpoort binnen. Jasje aan de haak, trapje
Hij valt.
Af.
Wij.
Weg.
Glazfnaf, bonneke.
straatje.
Al gesloten.
Oke jou
zolder.
Tussen de middag wel verBestek, natte plateau, groentesoep, botertrekken?
Weet ik veel.
Geen licht
hammeke... EEK. !!! 1 heuse KAKKERLAK krast
maken.
Op het matje.
Toch licht.
randjes op het glas boven de boterhammekes,
En dan wordt alles klaar. -Der.
Het
blijkbaar tuk op een kruimeltje. Gefasciwas nog vroeg toen zij mij gevraagd
neerd bekijken we het beest. De achterpoten
had m'n plechtige kommunie medaille
vallen op : er staan veel haren op, en weerop het nachtkastje te leggen.
In ja- haken. Dé attributen om door vrouwelijk
ren was het niet meer van mijn nek
schoon als 'vies' bestempeld te worden. Begeweest.
Ik wist zelfs niet dat
leefd wijzen we de soepmadam op dit creatuur,
ik nog mijn plechtige kommunie ge(of zullen we hem in de soep blazen ? Hihi)
daan had.
Ze had me ook verleid met Flink van haar stuk gebracht smeekt ze ons
het drankje dat ze boven staan had:
het vieze beest te verwijderen. Een schotelvervliegende Russische vodka (wat
vod wordt aangereikt. Neen bedankt.
het ook mag zijn).
En nu met licht
We gunnen hem zijn leven (en platgedrukt kowel twintig foto's van partijleden.
men de eieren toch vrij], dus : een vingerWat is dat, vraag ik in totale ontknip en ons insekt suist in een onbepaalde
nuchtering?
Het politburo zegtze
richting weg. Die kan weer aan honderd namet alcohol in mijn oor.
Ah ja; dat komelingen beginnen denken.
daar is Breznjev.
Heel goed.
En
die daar wie is dat? IK ga zelf kijl
en.
Oh of ik heb gedronken of die
namen staan in Cyrils opgeschreven .
Het laatste.
Alle posters op Haar
muren zijn die letters.
Nee dit is
geen magisch realisme. Bittere realiteit.
Zeg, ben jij een KGB-spionm
Neen ik studeer rechten.
Wanhopige
verbetering. Haar vader reist de
landen af voor een Hollandse multinational.
De gloeilamp! Nee niet in
Europa.
Zij jaagt me de stuipen op
het lijf.
Puisten op mijn rug.
IK
beef.
Van spanning zij van de koude ,
Oke dan maar naar bed.
Nee niet naa:
bed.
Koffie ik heb geen koffie nodig.
Geen koffie? Décaféine. zelf meegebracht in mijn tas.
Hier.
Jij
krijgt gratis koffie als ik een gratis maaltijd krijg.
Op de partij
vrees ik.
Ik durf niet te tikken,
dat doe je toch ook niet? Tikken
met décaféine. En waar blijft die
vodka?
IK hoor de vogels al buiten.
Het is toch nog donker? Ah ja de
lente.
Je hebt geli jk.
Het stoort
*■och.
Jaja.
En je ziet ze niet 's nachts,
de merels.
Dan maar opera, stelt ze Hoewel onze vried daar wellicht niet was
voor.
IK hou van Waaner.
Watbieft? gerecht gekomen, hebben we toch maar eens
's morgens om 6 uur Wagner.
0 hulgoed onze soep gekontroleerd. Zonder resullow ..... Nu stappen ze uit hun kader taat. Oef !
s.
Prettige scène: afgestorvenen
Maar het idee aan al zijn vriendjes in de
die uit hun schilderijen stappen.
kelder en de keuken, al die grote potten,
Ik probeer nog te lachen (zie nota
nvdr). Maar het is me duidelijk te
veel.
IK denk dat ik vanavond geen
nachtmerrie meer krijg.
Eventjes
toch.

al dat eten plus de mixers (!], had onze
eetlust toch al grondig verknoeid.
TIP : 't schijnt dat ze in de Ledeganck
kakkerlakkenvalletjes gebruiken die zéér
efficiënt blijken te zijn.

C. Raar

Nico.

PS: twee weten meeeeer dan één.
Ze hebben er tesamen vier.
UITERST NOODZAKELIJKE INLASSING .....
Achttien, volwassen zoals dat heet.
Of ook nog een verlengde puberteit.
Of nog anders : Hoe ouder hoe zotter.
Ik probeer nog te lachen. Maar het is
me duidelijk teveel. Al eens aan brugpensioen gedacht?

INTELLECTUELEN,

Vele studenten en andere intellectuelen zitten de laatste tijd met moeilijkheden mbt
hun mens en maatschappijbeeld. Dat hangt
samen met de heersende ideologiecrisis of
-verwarring, en wellicht hangt dat allemaal
samen met een algemene crisis.
Meer dan tien jaar reeds is een progressieve denkstroming werkzaam in het westen die
bij velen een sociale geestesgesteldheid
heeft gerealiseerd waar dikwijls een politiek engagement uit voortvloeide. Reeds
vroeg nochtans ontwikkelde zich daarnaast
in sectaire vormen a-politieke alternatieve
bewegingen. Deze karakteriseren zich vooral
door een doordreven individualisme en kennen deels een algemene aanvaarding. Bepaalde heersende groepen hebben eveneens in
mythische verbanden mensen bijeengebracht
om zich uit te leven ten behoeve van zichzelf en door middel van zichzelf. Kernwoord
voor al die bewegingen is 'het bewustzijn’,
dat al naar gelang de sectie dient te veranderen of te vernauwen, dient zich te zuiveren of te onthechten, dient in kosmische,
ekologische of enige andere harmonie te
komen, en dit alles ten bate van het persoonlijk geluk. De middellen die daartoe
bestaan, kennen een algemene verspreiding
ten minste in intellectuele kringen en
schijnene meer en meer succes te kennen.
Wellicht zal iets aan de bewustzijstoestand
veranderen en zal de secte die wijziging
een stap voorwaarts noemen op het pad dat
naar geluk leidt.
Maar het is niet moeilijk om deze zaak te
elativeren en in haar hedendaagse, culturelE
context te brengen.
Deze mystificerende bedoening is typisch
voor verwarde tijden als deze, en situeert
zich vooral in begoede intellectuele kringer
De waanzin die er uit straalt, de negatie
van een groot aantal maatschappelijke gegevenheden, het ongelooflijk geloof in zichzelf dat niet eens bevestigd hoeft te worden, de verheerlijking vaniets onbestaande,
nl. de zelfbepalende persoon, allemaal kenmerken die doorzichtig worden en waarvan
ook reeds vermoed wordt waar de oorsprong
ligt. De maatschappelijke relevantie die
zogezegd betracht wordt, is te vinden in
Dom Helder Camara's uitspraak : ' verander
de wereld, begin met jezelf.’ Maar als je
de wereld wil veranderen geef je al blijk
dat je breken met enig conformisme, en
daar een mentaliteitswijziging nodig is,
blijft het een middel. En in die alternatieve beweging wordt het middel doel, en
het doel, als het geformuleerd wordt,
slechts voorwendsel.
Door deze intellectuele verstrooiing kan
men zijn situering in het maatschappelijk
proces op een aangename wijze buiten de
denksfeer brengen, de vervreemding is volledig. Maar wie niet op zoek wil naar 'het
Avondland' komt op den duur tot onbehaaglijke overpeinzingen die zijn professionele
sfeer betreffen. Het is juist, te stellen
dat door de uitvoering van de klassieke
intellectuele beroepen, men meewerkt aan
structureel onrechtvaardige samenleving die
daardoor verder ontwikkelt naar een steeds
dreigender complex waarvan de problemen nu
al duidelijk de kop komen opsteken. Door
arbeider te worden zal je er ook niet veel
aan veranderen, en door zich te verenigen
in een politieke oppositie, is er ook nog
niet direct iets opgelost. De vraag is dan :
wat te doen ?

VOOR U
Ons voorstel is de ontwikkeling van de alter
natieve deskundigheid. Wat de vrije beroepen
betreft, ten minste dewelke die niet behoeften scheppen, maar werkelijk behoefte bevredigen, is de organisatie ervan niet zo moeilijk. Voorbeelden ervan zijn reeds voorhanden. Men vestigt zich in collectieven, wat
reeds veel werk, energie en installatiekosten bespaart enerzijds én coördinatie vergemakkelijkt van de dienstverlening aan de
doelgroep anderzijds.
Die coördinatie speelt vooral mee wanneer
men afwil van de individualisering en symptomatisering van de problemen en behoeften,
en door een interdisciplinair team te organiseren wil gaan werken aan eeen integrale
aanpak waarbij de cliënten in een andere
relatie gaan staan tov de dienstverlener.
De alternatieve deskundige moet vertrekken
van de opvatting dat de macht die hij dank
zij zijn kennis verwerft, onrechtvaardig is,
hij moet erover waken dat hijzelf,noch anderen dankzij zijn kennis nag verwerven of vergroten .
Daartoe dient hij instituties te vestigen
die dit verhinderen. De kennisoverdracht
dient gelijktijdig te gebeuren met de dienstverlening; daarom zal de aard van die diensten zich wijzigen. De veranderde institutiE
zal ook andere mensen scheppen.
Wat de bijdrage van intellectuelen in de
productiesector betreft, deze is ingebed
in het bedrijfsdoel, nl. de productie verhogen en meer winstgevend maken. Het kwalijke van dit doel is dat het ten koste van
veiligheid, voldoening en creativiteit
vagestreefd wordt,en dat het nooit bereikt
is. Daarom is het belangrijk dat intellectuelen toezicht houden op de concretisatie
van de doelstellingen opdat de neveneffecten geen schade berokkenen aan de gemeenschap, dat ze verslag uitbrengen van die
beslissingen opdat algemene controleerbaarheid wordt, dat ze bevolking voorlichten
over de aard en de kwaliteit van de producten j en vooral dat ze druk uitoefenen op
het beslissingsorgaan van de ondernemingen
in naam van de gemeenschap, die door hen
dus moet kunnen geconsulteerd worden. Daartoe dienen ook instituties opgericht te
worden waarvan de organisatie steeds haar
sociale intenties meot kunnen aantonen.
Zoiets kan langs wetenschapswinkels gebeuren.
Deze wetenschapswinkels hebben daarnaast ook
een belangrijke functie in de verspreiding
van kennis. Deze dienen in samenwerking met
de bevolking na te gaan welk probleem op
welke wijze ontstaan is, om hen een middel
aan de hand te doen dat begrijpbaar is, eenvoudig, zelf te maken eventueel, en niet
energie-intensief is, eventueel enkel door
menselijke krecht kan gebruikt worden.
Anderzijds is een uitleendienst van technische hulpmiddelen of een technisch atelier
dat vrij gebruikt kan worden met bevoegde
begeleiding, 'n realistische mogelijkheid.
Om dit te realiseren is er echter een breuk
nodig ten aanzien van de opvatting dat kennis macht legitimeert . Wil de intellectueel
dus consekwent zijn met een sociale maatschappijvisie dan dient hij op dat punt
zelfkritiek uit te oefenen, en anderzijds
creatief te gaan nadenken over concrete mogelijkheden om af te geraken van een dreigen
de individualistische samenleving.
Ik hoop dat dit stukje commentaar kan
uitlokken in die mate kan het pas zinvol
zijn.
Namens E.V. vanwege het
Kollectief voor kultuurkritiek.

FILM

TONEEL
N.T.G.---------------------------Freule Julie voorstelling op : za 29,
ma 31 maart, do 3, vr 4, za 5, na 7, do 10,
en vr 11 april, telkens om 20.00 u.
Schreber
gaat door op de Tenierzolder
St. Pietersabdij; zelfde data, zelfde tijd.
ARENA---------------------------------------La cage aux folies
voorstelling :
wo 26, do 27, vr 28, za 29 maart
telkens om 20ul5
Tijdelijk Geschift
ma 24 (20ul5)

en

gaat door:
di 25 naart (19u)

SYMPTOOM------------------------------------Chili, een lange nacht.
vertoning:
wo 26, vr 28, ma 31 naart, za 5, wo 9 april
om 8 uur 's avonds alias 20u00 ; inkom lOOBr

VUILBAK

FIETZELING-

Fietspad op 22 maart rondrit
vertrek 14 u op vier punten zijnde :
Dampoort , Fonteyneplein , Meulestedest.weg
en St. Pietersstation
om 16 u optreden Vuile Mon en vieze gasten
in openluchttheater citadelpark.
Paraplu's ter plaatse verkrijgbaar.

VOORUIT-

D& POT
SCHAFT
Overschotjes--------------------------------

Geen film wegens geen tijding aan de
wereldpers...

na 24.3

pistoesoep
varkensgebraad met bonen in
tomatensaus
snoebies met cocktailsaus met
witte en rode koolsalade

di 25.3

lonensoep
kip met provocerende paus
straatsburger met gestoofde dooier

wo 26.3

tomatensoep
varkensrib met wortelstamppot
spaghetti bolognaise

do 27.3

groentensoep
kalkoenrolade met knikkers op
z'n Waals

vr 28.3

poreisoep of pap
gegraatineerde visschotel met
champignons en tomaat
hoenpapa met zuurzoete saus

ma 31.3

seldersoep
rundsgebraad met schorseneren
pladijs met gestoofde porei

SkOOPzaal 1 : 20.00u
22.30u
zaal 2 : 22.00u

Dood in Venetië (Luchino
Visconti)
Contes Immoraux (Walerias
Borowczyck)
Bloodbrothers (Robert
Mulligan)

ELKER-IKreeks 'de sovjet-unie een model ?'
l°reeks
: deel 1 'Historische schets'
op dinsdag 25 maart 2Ou Hoogstraat 9
prijs : 1° reeks : 150 fr
2° reeks
: 150 fr
1°&2° reeks : 300 fr (voordeel!)

Vrije Radio's-------------------------------Radio Aktief

-Radio Toestel

iedere dag van 18 tot 19u
op 100,0 MHz
FM

-Radio Capital

iedere dag praktisch doorlopend te beluisteren
op 102,5 MHz FM
(Nederlands- en Franstalig)

PANTOMIME--------------------------------Hoste-Sabbattini pantomimetheater
Hoogstraat, 23, Gent
presenteert:
Mime Pure(e) za 22, zo 23 maart om 20 u.
Mee te brengen : busje talkpoeder.

ma en do v. 20.30u tot
22u op 103,5 MHz
FM

