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S O C I A A L  B E R A A D
Maandag,3 november ging de eerste dag door 
van de studiedagen van de sociale sector.
Op deze dag werd informatie gegeven over 
de Wet van 60 op de sociale voorzieningen, 
over de opties binnen de S.S. en over het 
standpunt van het ministerie terzake.Er 
m g  alvast geschreven worden dat er vanuit 
de studentenmilieus erg weinig interesse 
was.Nochtans zouden wij je willen uitnodiger 
tot deelname aan het debat dat doorgaat op 
donderdag 13 november om 20 h. in de Blan- 
dijn,waar nieuwe opties voor de S.S. zullen 
uitgediskussieerd worden.Je hebt nu de kans 
om je mening over de resto's en homes,soci-
ale dienst en PAS te verwoorden.Gebruik 
deze kans.

De bedoeling van de bijeenkomsten van maan-
dag 3 november i.v.m. de S.S. was het bij-
eenbrengen van informatie, standpunten, vi-
sies om vooral op donderdag 13 november te 
kunnen overgaan tot het formuleren van een 
nieuw beleid binnen de S.S. Cindien nodig).

Van Espen

De eerste spreker was dhr. W. Van Espen, 
die wat achtergrondinformatie gaf bij het 
tot standkomen van de wet van 3 augustus 
1960. Hij haalde de initiatiefnemer van de 
wet aan, de Minister van Openbaar Onderwijs 
koureaux, waar deze stelt, dat er binnen 
het onderwijs problemen opgelost moeten 
worden, die niets met het onderwijs zelf te 
maken hebben : voeding, huisvesting en, op 
een ruimer vlak, de sociale dienst, psycho-
logische hulpverlening, enz.
De financiële middelen namen in belangrijke 
mate toe en bij het beheer moeten studenten 
betrokken worden.
De vragen die volgens Van Espen gesteld moe 
ten worden zijn :

1. - Heeft de Wet van '60 bijdragen tot de
demokratisering van het onderwijs gele-
verd (en is dit nodig) ?

2. - Heeft de spreiding van de universitei-
ten (en van de sociale sektoren) geleid 
tot zo'n demokratisering ?

Ward Bosmans

De werkgroep op het niveau van het Minis-
terie heeft in feite nooit goed gewerkt, wel 
werd een optie genomen op de uitbouw van re-
gionale sociale centra (openstellen van de 
bestaande sociale sectoren naar het niet- 
universitair hoger onderwijs (NUHO), even-
tueel voor werkende jongeren),maar de werk-
groep was van mening, dat de overheid de 
meerkosten moest betalen. In de huidige 
(budgettaire) toestand is dit geheel uit-
gesloten .

De politiek van de regering zou vnl. gericht 
zijn op: - de inkrimping van de middelen 

voor de s.s.
- geen verdere bescherming van het 

elitaire karakter van de student.

Voorzieningen, die aan een éénvormige prijs 
aan studenten geleverd worden zouden niet 
verder gesubsidieerd worden. Uiteindelijk 
zou men moeten overgaan tot een splitsing 
tussen investeringskrediet en werkingskre- 
diet binnen de sociale sector. Let wel op, 
dit zijn nog geen vaststaande feiten!
De overheersende mening op het kabinet is, 
dat de demokratisering van het onderwijs 
niet via de sociale voorzieningen bereikt 
zal worden, maar wel via 'permanente vorming 
'open school en universiteit’ en 'sociale 
promotie’.

Aan deze laatste opdracht is men nooit be-
gonnen. Wat betreft de eerste opdracht 
konstateerde men, dat de wet van. '71 (die 
een wijziging inhield van een wet van '54) 
nooit uitvoeringsbesluiten gekend heeft.
Het systeem van toelagenbedeling van de 
wet van '54 werd gewoon overgenomen. Dit 
betekent dat de kritiek op de wet van '54 
ook na de wijziging van '71 bleef gelden.

Na de Heer Van Espen, kwam de Heer Ward 
Bosmans aan de beurt. Hij is vnml aktief 
op het vlak van de studiebeurzen en van de 
Sociale Sektoren. Hij kwam namens het Mi-
nisterie van Nationale Opvoeding 
(Calewaert) maar benadrukt, dat hij niet in 
de mogelijkheid was om in naam van het Mini 
sterie te spreken.

De eerste opmerking van zijn kant, kwam 
neer op een verwijzing naar het regeerak-
koord, waar de uitdrukkelijke wens wordt 
uitgedrukt de regeling inzake sociale voor-
zieningen op een geïntegreerde wijze op te 
bouwen voor ALLE studenten van het hoger 
onderwijs (ook voor het niet-universitair 
H.O.).

In de verklaring van de Vlaamse deelrege- 
ring wordt een wijziging van het studie-
beurzensysteem (wegwerken diskriminatie 
tussen U.H.O. en N.U.H.O.) voorgesteld.
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W. Bosmans wijst erop dat de wet Van 3 aug. 
’60 overging tot een legalisering van een 
bestaande toestand. De RUG ontving reeds 
12 miljoen voor het ingang treden van de wet 
Door de wet kregen zowel rijks- als vrije 
universiteiten de mogelijkheid tot uitbouw 
van een sociale sector. Wel is het zo, dat 
een dergelijke wet, die zich beperkt tot 
de universiteiten, nu totaal geen kans meer 
zou hebben, het niet-universitair hoger on-
derwijs kan nu niet meer genegeerd worden.

Verder stelde hij nog, om praktische redenen 
(o.a. moeilijkheden van toepassing met het 
nieuwe systeem met het schoolpakt) een op-
splitsing van de diensten naar de plaats 
waar ze in feite thuishoren (sport bij BLOSO 
medische structuur bij het systeem van so-
ciale zekerheid, enz.) De regering ZOU op-
teren voor individuele hulpverlening, waar-
bij een differentiële prijsaanrekening cen-
traal zou staan (verschillende prijzen voor 
verschillende kategoriën van studenten).

Naast deze verklaringen wees Ward Bosmans < 
op het bestaan van twee werkgroepen op het 
niveau van het ministerie. De eerste werk-
groep hield zich bezig met de studiebeur- 
zenpolitiek. Deze werkgroep had drie afge- 
lijnde opdrachten:
1. het opstellen van een nieuw stelsel
2. aanpassing van de huidige wetgeving 

en formulering van uitvoeringsbeslui-
ten

3. studie-financiering in het algemeen

Er vloeit geld naar diegenen, die het niet 
nodig hebben, de band met het fiskaal 
stelsel is te eng (in acht genomen, dat 
een belastingsaangifte niet altijd overeen 
komt met het werkelijke inkomen). Er is 
ook sprake van een zgn. Matheus-effekt: 
de rijken zullen gegeven worden, de armen 
zullen geven. Bosmans beweert, dat dit ook 
zo bedoeld is: het is een gevolg van een 
systeem, dat bewust op die basis ingesteld 
werd. Gans dit systeem heeft de demokrati-
sering niet in de hand gewerkt, het heeft 
alleen een duwtje gegeven aan diegenen, 
die aan de drempel stonden van het univer-
sitair onderwijs.
Het nieuwe systeem steunt op een herver-
deling: voor de huige groep van beurstrek- 
kenden zou dit betekenen, dat zowat 6000 
mensen hun beurs zouden verliezen ten 
voordele van diegenen, die een beurs echt 
nodig hebben. De konstatatie, dat de 1/2 
der beurstrekkenden onder het socio-vi- 
taal minimum vallen (=inkomen van de ou-
ders) rechtvaardigt ten volle dit systeem. 
Hier kan nog kort gewezen worden op het 
feit, dat studenten hoger onderwijs ook 
nog een kinderbijslag genieten en dat hun 
ouders minder belasting moeten betalen. 
Deze en andere gegevens doen de vraag rij-
zen naar een sociaal (zelfstandig) statuut 
voor de student: W. Bosmans stelt, dat dit 
enkel mogelijk zou zijn via een vorm van 
para-fiskaliteit of een akademische belas-
ting, die gehoffen zou worden na het be-
ëindigen van de studie.

Opties

In het derde deel van de uiteenzetting kwam 
men uiteindelijk toe aan de formulering 
van de genomen opties:
1. Streven naar volledige informatie i.v.m. 
besteding van de middelen ter beschikking 
van afe sociale sectoren.
Van Espen meent dat deze doelstelling be-
reikt is, maar dat bepaalde organen (vnl. 
Schamper) er niet in slagen mensen aan te 
zetten tot deelname aan de sociale sector 
en tot stimulering van een discussie over 
de sociale sector.
2. Autonoom beheer
Deze tendens naar autonomie houdt steeds 
het gevaar in van een financiële autonomie: 
de sociale sector zou in grote mate bekneld 
geraken zonder financiële steun. Op tech-
nisch vlak is de autonomie van de s.s. er-
kend. Standpunten, die het levensbeschouwe-
lijke aspect reekten (gemengde homes, ophef-
fing nachtregister,enz.) werden door de 
raad van beheer niet aanvaard en steeds ge-
koppeld aan andere thema’s.
3. Afwerken van de bouwpolitiek
Rekening houden met het feit, dat er vroeger 
homerische discussies plaatsvonden over het 
feit of er in 1985 18 of 20.000 studenten 
in Gent zouden verblijven (huidige schat-
ting rond de 10.000) zit de sociale sector 
met een paar immense gebouwen opgezadeld.
4. Het zo laag mogelijk houden van de prij-
zen. Standpunt op één van de vorige studie-
dagen: zolang demokratisering van het onder-
wijs nog aangevat moet worden, is een stij-
ging van de (levens-)onderhoudskosten onaan-
vaardbaar.

Nu moeten er nieuwe opties genomen worden 
(aanrekening van ’verité de prise’, kost-
prijs) .

5. Streven naarGELIJKHEIDvan prijzen.
6. Openstelling Sociale sectoren voor het 
NUHO. Uitbouw tot een regionaal centrum/

Hans Blok



AAN DE 
LEIBAND

Je bent bvb 1ste Kanner geneeskunde en "an-
organische" ligt jou niet zo direkt, dan 
heb je twee mogelijkheden.
Ofwel wurm je je d'er zelf door [misschien 
samen met 'n paar vrienden), ofwel stap je 
naar ’n repetitorenbureau waar je je laat 
begeleiden in 't studeren. Doe je dit voor 
drie vakken dan kost je dit 20.600,- fr. 
[bij Didaxis).

Hierrond is het ons te doen.

Het aantal studenten dat in Gent repetito-
renbureaus "volgt" is aanzienlijk. En dik-
wijls kunnen ze ook niet anders, want wat 
is het alternatief ? Zelf doen en niet ver-
staan en zakken ?
Deze repetitorenbureaus zijn een gevolg van 
het niet-bestaan van studiebegeleiding aan 
de unief zelf.

Vergelijken kan verhelderen.

In Leuven [KUL) en Kortrijk [KULAK) bestaat 
er wél studiebegeleiding vanuit de unief 
zelf, het zgn monitoraat. Deze mensen (in 
de fakulteit wetenschappen bvb 10 full-ti- 
men) zijn dan door de unief zelf betaald. 
Zij doen zowel aan individuele als aan 
groepsbegeleiding, en dit vnml in de 1ste 
kan.
Aan de RUCA te Antwerpen is er sedert één 
jaar een Dienst van Studiebegeleiding (3 
full-timen), met een gelijkaardige werking. 
De zaken liggen uiteraard genuanceerder dan 
ginder welles, hier nietes.

Dm deze zaak grondig aan te pakken is er
ook "grondiger” informatie nodig.
Een hoop vragen dienen nog opgelost.

1. M.b.t. de RUG :
- Er is geen studiebegeleiding.
Waar leggen zij hun prioriteiten dan 
wel ?

- Meer informatie ivm de poging tot mo-
nitoraat in de ekonomie.

- Per fakulteit : hoeveel profs zijn 
echt bereikbaar (empirisch kriterium)

- Er is een geldig alternatief binnen de 
RUG uit te bouwen ?

2. M.b.t. de repetitorenbureaus :
- Hoe komen de repetitorenbureaus aan 

de adressen van de studenten om hun 
reklamebrochures te zenden ?

- Zijn er assistenten aan de RUG die 
ook privé-repetitor zijn ?

3. M.b.t. andere uniefs :
- Is er een monitoraat ?
- Hoe worden monitors "juist" betaald ?
- Hoeveel monitors per fakulteit ?

Om de zaak aan 't rollen te krijgen wordt 
er 'n informatieve debatavond georganiseerd 
over "Studiebegeleiding aan de Universi- 
teit" op 12 november 20.30 u., Blandijn, 
Auditorium A.
Hieraan zullen mensen uit Gent (De Potter, 
Seghaert), Leuven en Antwerpen deelnemen. 
Het is bedoeld als een aanzet van verdere 
akties binnen het PK.
Wie ook met de Gentse studiebegeleiding in 
zijn maag zit, is uitgenodigd om samen na 
te gaan hoe het wel kan.

Mare Van Laeken (KUC)

VERGADER

CYCLUS VERGAGERTECHNIEKEN

Tegen het einde van dit burgerlijk jaar 
richt het Werkgroepenkonvent(W.K.) samen 
met volkshogeschool Elcker-Ik een cyclus 
in over vergadertechnieken, in de ruimste 
zin van het woord.
Dus alle mensen die ooit al eens in een 
vergadering gezeten hebben en zich ergeren 
over de hoeveelheid tijd die daar verloren 
wordt, zijn hartelijk uitgenodigd.
Het wordt geen droge cyclus, maar wel een 
soort "workshop", wacr je aan je eigen 
technieken kan werken, leren hoe je de 
vergadering voorzit of verslag neemt,stem-
mingen organiseert, mensen ervoor motiveert 
trukjes toepast...en tijd wint.
De cyclus wordt gegeven door ervaren psy-
chologen (WP-ers). Data, plaats en inhoud 
worden aangepast aan de wensen der deel-
nemers .
Een aanrader, want vorige keer dat de cyc- 
clus doorging (3 jaar geleden) was de be-
langstelling overweldigend en waren alle 
leidende figuren uit studenten- en andere 
bewegingen aanwezig (o.a. alle konvents- 
voorzitters) en zij hebben het zich niet 
beklaagd. Vandaar.

Een eerste voorbereidende vergadering (waar 
iedereen die wenst deel te nemen, liefst 
aanwezig is) gaat door op :
DONDERDAG 20 NOVEMBER om 20 u

in Elcker-Ik, hoogstraat 9, Gent.

P.u .

- Welke muziek verkies je ? riep ze vanuit 
de keuken.

- Alpenhoorn ! antwoordde hij net voor hij 
van het vaalgroene drankje nipte.
Ja, hij had eigenlijk altijd van dat in-
strument gehouden. Het evoqueerde iets 
van palmbomen en felkleurige rokken en 
toastkannibal.

- Dat heb ik niet, is piano ook goed ? 
Piano, dacht hij, dat speelt toch iede-
reen, zelfs Chopin.

- Dat kan iedereen toch spelen ! zei hij 
ontgoochelend toen ze terug te voorschijn 
kwam.

- Beethoven speelde het zelfs nog toen hij 
doof was.

- Viool dan maar ?
- Nee, geef me de nootjes door, ik hou 

niet van viool. Ik moet het nu eenmaal 
hebben van muziek uit het zuiden. Ik 
verdraag bvb helemaal geen doedelzak.
Ik vind het zo blazerig, zo kil(t), zo 
mulofkentai.

- Panfluit ?
- Oké, maar dan moet je wel een muts op je 

hoofd zetten en een veelkleurig deken om 
je schouders. En je moet onophoudelijk 
straaltjes water spuwen.

- Lama-ar, schudde ze.
En precies op dat ogenblik spoot de 
broodrooster twee knappige toasts.

- Toast is ready.
Could you pass me the butter ?

- I can't.
Take marmelade en een goeie tutter.

Uitzinnig riep ze "stop” en na de komma 
volgde "nu is het gen'...”, ze versprak 
zich van woede, en herhaalde "nu is het 
genoeg".
Hij, warm van schaamte, smolt van zijn 
stoel.
Zij kon nog een beetje rekupereren voor 
haar broodje.

C. Raar

PR0KA------ r----------------------------

'BILLY THE KID'
gespeeld door Theatre of all possi-
bilities .
Hoogtepunt op het festival van 
Edinburgh
Toegang: 150fr., studenten lOOfr. 
Reservatie sterk gewenst: 23.52.31 
In de Zwarte Zaal, Academiestr. 2

SABBATINI-------------------------------

Karen Rabinowitz, Anthony Ellis, 
Aaron Shirley,treden op zaterdag 8 
en zondag 9 nov. op in de hoogstr.
23 te Gent in een programma genaamd: 
'Shall we dance1 
Entree: 125fr.

TEATER SYMPTOOM-----------------------

Een lichtpunt in deze era van het doemden-
ken afgelopen week spaarde men zijn mon-
delinge kritiek niet op deze onuitputtelijkf 
rubriek. Graag ontvangen we voor volgende 
Schamper wat ongezouten manuele reflecties 
van uw aller verlicht observatievermogen.

Deze week is het rustig op het Gentse film- 
front. In de Skoop enkele reprises van wat 
oudere prenten: "Les Valseuses” (Bertrand- 
Blier, 1974), "Badlands", (Terrence Malicks 
1974, zie foto):, en "Een gevoelskwestie” 
(Dusan Makavejew, 1967). In de eksklusi- 
visteitszalen weinig boeiends tenzij je wil 
gaan kijken naar zo’n prent die ’iedereen’ 
toch moet gezien hebben. Daartegenover 
laadden we vorig weekeinde in Parijs het 
bijzonder genoegen een produktie van een 
ons onbekende Italiaanse regisseur te aan-
schouwen ’Immacolata e Concetta’ 
van de regisseur Salvatore Piscicelli heeft 
dan wel de speciale prijs van de jury op 
het festival van Locarno ontvangen; het is 
eerder twijfelachtig dat de film een recettt 
zal maken buiten filmmekka Parijs.

Of misschien"toch nog een weekje Brussel 
over zowat zes maanden voor hij - wat Bel-
gië betreft - definitief de stoffige plank 
opgaat. Jammer, want de geestige behande-
ling van een thema uit de taboe-sfeer, een 
hartstochtelijke relatie tussen twee vrou-
wen verdient beslist een brede verspreiding. 
Het onderwerp en ook de kleine publiciteits- 
affiches van deze film doen je eerst het 
ergste vrezen, weer zo’n zwaarwichtig schoor 
maar triest verhaal. Niets is minder waar. 
"Immacolata e Concetta” is erg leuk om naar 
te kijken. Vooreerst worden beide hoofd-
personages op een origineel bedachte voor-
stellingswijze aan de kijker geïntroduceerd. 
- waar ik omwille van het verrassingselement 
niet verder over uitwijd, de permanente fru 
stratie van de filmrecescent. Immacolata 
is de begrijpende en hartstochtelijke 
bellisima die zich in leven houdt met het 
runnen van een slagerswinkel. Concetta is 
de arbeidster van het véld. Immacolata is 
waarschijnlijk (niet gelukt) gehuwd, plus 
kind, plus verhouding met de diretore van 
twee slagerwinkels maar zelfbewust ook in 
haar verhouding met de eigenwijze Concetta. 
Deze wil haar in feite in een klein wereld- 
tje opsluiten. Immacolata kent veel ramp-
spoed op de grens van het tragi-komische 
bijna, maar blijft een rots in de branding 
die uiteindelijk ook tuimelt.

Deze vrijmoedige prettige film over een 
lesbische relatie in Zuid-Italië krijgt 
nog meer perspectief als een krantenbericht-
je gedateerd 3/11/60 onder ogen krijgt dat 
verhaalt over de brutale zelfmoord van twee 
homoseksuelen die slechts in -de dood on- 
moeid gelaten worden. Zo ’Immacolata e 
Concetta' ooit Gent bereikt komen we graag 
op terug.

Rik S.

NTG

'De advertentie'

(L'lnserzione)
van Natalia Ginzburg (1964) 
regie : Jef Demedts 
decor en kostuums :
Karina Lambert 
belichting : Jan Gheysens 
vertaling : Hugo Claus

Za Zo
15h

Ma Do Vr

NOV 8 9 10 13 14
15 16 17 20 21
22 23

SK00P'

Week van vrijdag 7 tot donderdag 13

Zaal 1: 20u00 
22u30

Les Valseuses 
Badlands

Zaal 2: 19u30 
2 2u00

film in verlenging 
Une affaire de coeur

tÆ^nmenu

SOCIALE SECTOR------------------------

De laatste van de vier bezinningsda-
gen gaat door op donderdag 13 nov. 
om 2Ou in de Blandijn aud. C met 
als programma:
- samenvatting van de vorige dagen 

door G. Schacht (PAS)
- open discussie over de prioritei-

ten, die moeten gesteld worden 
binnen het beleid van de sociale 
sector.

STUDIUM GENERALE---------------------

stelt voor: "Anders kijken naar 
Rubens"
door Dhr Van De Perre (leraar-kun- 
stenaar) (met diaprojectie op 3 
schermen)
Dit gaat door op 13 november om 
20u in aud. D van de Blandijn. 
Inkom: 50fr.

'Chili een lange nacht'

Op vrijdag 7 nov. om 20u in het 
Gewad 5.
Inkom: lOOfr.

TEATER VERTIKAAL----------------------

'De Caraxbische Zee' 
van René Verheezen
vertoningen zijn er erlk wo om 20ul5 
Let op: er wordt gespeeld in een 
nieuwe zaal: huidevetterskaai 40 
Gent; tel: 25.40.61

MULTATULI------------------------------

'Dodo, Merel, Pit en F l o '- 
van Pam Gems
Wordt nog gespeeld op ma.10, do.13, 
en vrijdag 14

MAANDAG 10.11.
Gesloten

DINSDAG 11.11.
Gesloten

WOENSDAG 12.11.
Pistousoep
Gemarineerd varkensgebraad met appel 
moes
Visstickers met gribichesaus met ro-
de en witte koolsla

DONDERDAG 13.11.
Tomatensoep
Hongaarse goulash met sla en tomaten 
Cassoulet met spek en worstjes

VRIJDAG 14.11.
Seldersoep of pap
Doradefilet met tomaten en champig-
nons
Hamburger met wortelstampot

K K -------------------------------------

Kultureel Konvent, i.s.m. W.I.M. :

don 13 nov : concert met vooraan-
staande jazz-man John 
TCHICAI
Blandijn, aud C,20 u.-

Kultureel Konvent, i.s.m. Masereel- 
fonds :

don 27 nov : Quartetto Cedron
(Argentijnse volksmu-
ziek) in zaal Conserva-
torium (Hoogpoort

RUM-------------------------------------

op donderdag 13 november organi-
seert oxfam wereldwinkel gent een 
optreden met RUM en ANGELIQUE 
I0NAT0S. Het gaat door in de 
zaal Vooruit; en begint om 20u30 
Entree is 150 aan de kassa en 120fr. 
in voorverkoop.


