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M EDEBEHEER

HOE ZIET U MEDEBEHEER ?
UAT BESCHOUWT U ALS MEDEBEHEER ?
Picard(prof. Statistiek):

Medebeheer is het medeopnemen
van enkele vert egen woordigers
van verschillende geledingen
in het beheer.
HOE PLAATST U DAT DAN IN DE
UNIVERSITEIT ?
Uel,dat blijft dan hetzelfde,de
formule van enkele vertegenwoordigers,is het nu in bedrijven
of is het aan de u n i v e r s i t e i t ,
is hetzelfde.En ook de opvatting
over de gevolgen die erbij horen,
In die zin zijn er toch gunstige
effekten,vooral in verband met
informatie.Maar dat houdt natuurlijk in dat vanwege het beheer,
dus de m e e r d e r h e i d ,dat ze bereid
is volledige informatie te geven,
niet alleen aan de ve rt eg enwo ordigers maar ook hen zonder restrikties toe te laten die informatie
te verspreiden.
Mnderzljos houdt dat in dat de
vertegenwoordigers niet cavalier
seul spelen, maar dat ze de info
info in brede zin doorspelen en
dat die brede kting ook die info
aktief opvangt .
En ik zou zeggen er zijn enerzijds
beperkingen die door het beheer
worden opgelegd, op het ve rspr eiden van info, alhoewel ik de indruk heb dat het ATP, UP en de
studenten zich door die restrikties niet mureel gebonden achten.
Uat die onformatie betreft,wanneer
het goed gaat dan is dat heel zekereen belangrijkste eerste stap.
Maar daar zal nog heel wat aan opleiding zoals in de industrie gebruikt wordt,moeten gedaan worden,
om die informatie door te geven.
Dat zie ik eigenlijk als hoofdeffe*kt van de formule medebeheer.
Een voorbijgaan d effekt is wel dat
wanneer de vert egenwoordigers van
de geledingen die in het beheer
minoritair zijn,haar op de tandeN
hebben en op een verstandige manier
de dossiers bestuderen en daar opmerkingen over maken,met een minderheid heel wat kunnen doordrukker)
Dat zijn de twee positieve punten.

bedoeling heeft gehad om tegemoet
te komen aan de wensen tot medebeheer.Of men dat nu bewust of onbe-.
wust moedwillig heeft afgezuakt
sedertdien,door de vaststelling
van de aantallen dat is een andere
kwestie.
Bij het bespreken van de organisatie van de Fakulteitsraad(FR) warer
er twee standpunten tofwel grotere
getalmatige vertegenwoordigingen
die tot pariteit kon gaan,maar dan
een restriktie van de gebieden
waarop medezeggenschap mocht uitgeoefend worden.0fwe1,en dat alternatief is uiteindelijk uit de bus gekomen,een getalmatige vertegenwoordiging.die definitief minoritair
was voor de andere geledingen dan
de proffen,maar medezeggenschap en
stemmingsrecht over alle zaken.
Uiteraard blijkt uit die diskussie
dat men voor de belangrijkste punten het bij de oude machthebbende
geledingen heeft gehouden.Maar of
slimmigheidsoverwegingen zijn geweest,weet ik niet,ik zou zeggen
dat het oprechte bezorgdheid geweest is.

departementen
IN ANTUERPEN BESTAAN DEPARTEMENTSRADEN DIE BESLISSINGSRECHT HEBBEN.
DE GENTSE KOPIE DAARVAN,0E FAKULTEITSRADEN HEBBEN SLECHTS ADVIESRECHT .ONTKRACHT DEZE ADVISERENDE
ROL NIET HET MEDEBEHEER ?

Het instellen van een formule is
veel moeilijker dan in een nieuwe.
In Antwerpen worden de basisbeslissingen voorbereid in de departementen,waar de medezeggenschap van het
UP onbeperkt is en waar de verhouding van de studenten ook veel
groter is.Daar is de inspraak veel
groter.Overgebracht naar onze diensten op de RUG zou dit betekenen
dat een ruime inspraak zou georganiseerd worden,dat is op zichzelf al
een verschil,want in ons oude systeem is alles gefundeerd pp de diensten als laagste trap,waar gemakkelijk het UP medezeggenschap zou kunnen krijgen maar waar het voor da
studenten al moeilijker is omdat zij
gebruik maken van veel diensten,
maar in Antwerpen en Hasselt liggen
Daartegenover staat een heel groot de basis van de beslissingen in de
nadeel dat medebeheer eigenlijk
departementen omdat er helemaal
een zoethoudertje is in die zin
geen diensten zijn.
dat zolang de medebeherende geledingen in de minoriteit zijn,zij
Daarbij komt een ander probleem
bij het beheer betrokken worden
kijken.U weet dat de vakbonden,in
zonder er 100 % voor ve rant woor het bijzonder het ABVV,tegen het
delijk te kunnen zijn.Zodat het
medebeheer zijn.Ze zijn voor de eerook wel te begrijpen is dat sommi- ste fase:informatie;een tweede fase:
gen zeggen dat ze gekocht zijn,en
zien 7. 9. als kontrole,met daartussen
inderdaad ze zitten gevangen in
de opvoedingsfase van kadervorming
het systeem.
enz.De vraag is in hoeverre we dit
Uat de unief b e t r e f t ,k i j k ,'68-'69
zondermeer kunnen overbrengen op de
is een enorme opbloei geweest van universiteit.Ik denk dat er geen
de bela ngstelling in het beheer,
enkele moeilijkheid is wat betreft
daar is de formule van medebeheer
het UPjhet wordt wel moeilijker ten
uit voortgekom en.D ie formule lijkt aan zien van de studenten omdat, zij
mij niet zoveel vruchten opgebracht ^ ë c h t ë v o o r “ënkëIë" jarên” deel ulttat nu toe
maken van de gemeenschap,de student
te hebben,tot nu toe,juist omdat
heeft weinig binding met de unief.
het medebeheren beperkt blijft tot Uanneer een UP-er binnenkomt is het
een geïn teresseerdd minderheid.
de bedoeling dat hij blijft.Er is duq
een onmiddellijk belang bij het zo
MAAR IS DAT NIET HET SLIMME GEUEEST90ed mogelijkvoortbestaan van het
VAN HET TOELATEN VAN MEDEBEHEER AANbedrijf.Die wil is ongetwijfeld ook
DE UNIEF DAT EEN AANTAL GROEPEN E E N aanuezig bij de grote meerderheid
BEETJE GEGEVEN UORDT OM VEEL MEER van de studenten,maar automatisch is
TERUG TE NEMEN ?
er minder binding.De student blijft
DUS EEN SCHIJN VAN MEDEZEGGENSCHAP,vier,vijf,zeven jaar.maar dat is
BESL ISSI NG SR EC HT ,VAN MACHT GEVEN 0 M een beperkte periode.Eer hij een inDE BELANGRIJKE DINGEN DOOR DEZELFDE loopperiode van twee jaar gedaan
heeft,maakt hij zich eigenlijk al
INSTANTIES TE LATEN BESLISSEN ?
klaar om weg te g a a n .Bovendien zijn
de programma's nog verzwaard.
3a ,nu vraag je eigenlijk naar de
diepere intenties van hen die daar
promotor van geweest zijn.Ik denk
dat minister Vermeylen een oprecht

aoathouden
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PICARD
PRAAT

IS ER MOGELIJKHEID DAT MEN MEDE
BEHEER IN DE FAKULTEITSRAAD BESCH0UUT ALS EEN KEUZEVAK ?
OM DE BETROKKENHEID VAN DE STUDENTEN TE VERGROTEN.
Misschien een boutade als antwoord:
een keuzevak is bedoeld om te leren
hoe je het wel moet doen.
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DUS PLEIT U VOOR PARITAIRE VERTEGEN- 9
9
U00RDIGING,OM ZO DE NADELEN VAN
9
MINORITAIRE VERTEGENUOORDING TE
9
VERMIJDEN ?
9
Uel,we moeten in ieder geval onder- 9
9
scheid maken tussen het UP,dat in
9
principe levenslang kan verbonden
zijn aan de unief.En de basisstruk- 9
tuur zou helemaal moeten ongevormd
9
worden,want zolang de diensten waar 9
de diensthoofden(een of meer) de
9
alleenheerschappij hebben,kan er g
9
geen doorstroming zijn van het UP
9
uitjen moet de diensten samenbrengen 9
tot de departementen waar in de de- 9
partementsraden het UP zeer gemakk»*- 9
lijk paritair kan vertegenwoordigo
9
zijn.
9
9
EN HET ATP ?
9
Daar is eventueel een beperking van 9
terreinen mogelijk.Uat de organisa- 9
tie van de diensten betreft lijkt
9
het me vanzelfsprekend dat het ATP
9
daarbij betrokken wordt.
9
Uat de programma's ,zuiver wetenschap ‘9
pelijke aspekten(bv. welke onder9
werpen dienen onderzocht te worden) 9
en zuiver wetenschappelijkke en pe- 9
dagogische aspekten,zie ik niet
gemakkelijk het ATP daarover bevoegd 9
heid hebben on daarover te oordelen. ‘9
9
Ze hebben daar trouwens ook geen
9
betrokkenheid mee.
9
9
ZOUDEN DE STUDENTEN DAN OOK EEN
9
PARITAIRE VERTEGENUOORDIGING KRIJG
9
KRIJGEN ?
9
9
Daar ligt het probleem andersjze
9
zijn wel betrokken op die zaken.
9
Maar er bestaat het gevaar van on
9
voldoende betrokkenheid op lange
9
termijn.
9
9
9
Carlos De Backer
9
Paul Geeraert
9
Rik Van Nuffel.
9
9
9

paritair

De redaktie had het idee opgevat
een nummer aan medebeheer te wijden.
Daarvoor dacht ze een aantal proffen
hun mening daarover te vragen.
Het bleek echter dat deze mensen het
nog drukker dan studenten he.bben en
zelfs geen halfuurtje kunnen vri jma ke n. Tenmi nste als we Delva mogen
ge lov en,di e heeft namelijk alle dagen werk,stel je voor.
Een dag uit het 'leven...
Op een zonnige namiddag ging de h al ve Sch amper redak tie op stap: dag
professor De C o s t e r ,kunnen we u intervieuwen over medebehee r ? Nee
jongens ik heb het te druk(met
ontwikkeling naar Afrika te brengen).
Dan maar l a n d b o u w o a a r t s ,daar weten
we zo weinig van.Daar klopten we
op de deur van prof. Strij okers,de
o u d - d e k a a n ,maar achter de deur geen
Strijckers te vinden.Da n maar naar
Schamp("Dag professor Schamp 't is
voor Sc ha m p e r ” ):niet aanwezig.Dan
maar bij zijn gebuur Cottenie die
een kongres opluister de met zijn
aanwezi gheid .Kips daarenteg en was
er wel,maar o ramp,hij stond achter
met de lessen,moest een inter na ti onaal kongres vo or ber eiden ,voel de z
zich niet goed en had niet zeer veel
speciaals te vertellen over die ma terie zoals hij ons toevertrouuHo
Uit armoede dan maar naar de uni —
ve rsi teits straa t.Bij professor Van
Meerhaegh e di e,iro nie,z ijn bureaus
boven de ASLK heeft,maar uit vrees
voor Schampers vragen kuituur ging
uitwi ssede n in het Poolse Krakau.
Bij Versichelen die er riet was,de
trap opgehijgd om te horen dat Van
Springel examens afnam in Brussel,
De Hembre les aan het geven was en
Luycks er niet was.En we durfden het
niet meer hopen,maar prof. Picard
was er wel en antwoordde op onze
vragen,en het resultaat hiernaast.
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VAST BUREAU
Beslissingen l.v.m. de sociale sektor.
a. Bepaling van de huurprijs voor de universitaire homes tijdens het akademlsch Jaar
1977-1978.
Het Vast Bureau 1s niet 1ngegaan(3voor-2tegen-lonthoud1ng) op het voorstel van de
Sociale Raad om de huurprijs voor beursgerechtigde studenten tot 1.400,-fr per maand
te verlagen.
Tot oktober zijn de huurprijzen als volgt vastgelegd:
1450 per maand voor alle beursgerechtigde studenten
1573 per maand voor alle n1et-beursgerecht1gde studenten

Het voorstel van de Sociale Raad om de huurprijzen met 8,5* te verhogen werd unaniem
aanvaard. B1j het berekenen van de huurprijzen werden de loongroepen tevens met 8,5*
opgetrokken zodat geen enkele 1nkomenskategor1e benadeeld wordt.

minder dan 14.105 fr
tussen 14.106 fr en 15.516
tussen 15.517 fr en 16.926
tussen 16.927 fr en 18.337
tussen 18.338 fr en 19.747
tussen 19.748 fr en 21.158
tussen 21.159 fr en 22.568
tussen 22.569 fr en 28.210
meer dan 28.210 fr

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr

Maandelijkse
huurprijs
2.821 fr
3.174 fr
3.526 fr
3.879 fr
4.232 fr
4.584 fr
4.937 fr
5.289 fr
5.642 fr

3.3. Na het be*1nd1gen of vroegtijdig stopzetten van de examens,zal de student(e) Indien
h1j/z1j geen toelating heeft om 1n het home te verblijven zljn/haar kamer ontruimen.
D. ontruiming van de kamer dient volledig te zijn 24 u na de deliberatie van de eerste
examenz1tt1jd en ten laatste op 30 septmber b1J deelname aan de tweede examenzltt1jd.behoudens 1nd1en student(e) nog examens moet afleggen. Er mogen geen persoonlijke bezittingen 1n het home worden achtergelaten. Indien de kamer niet tijdig
ontruimd wordt, zal het beheer voor de ontruiming Instaan zonder enige verantwoordelijkheid voor de achtergelaten persoonlijke bezittingen.
3.7. De studenten die In de homes hen Intrek nemen zijn eraan gehouden de kamer, die
hun door het hoe« werd toegewezen te behouden voor de duur van het ganse akademle-

b. bepaling van de huurprijzen voor de appartementen 1n het tehuis C. HEYMANS voor
gehuwde studenten tijdens het akademlsch jaar 1977-1978.

B1j een maandinkomen van

i -4

Afgerond
2.800
3.150
3.500
3.850
4.200
4.550
4.900
5.250
5.600

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr

c. Wijzigingen aan het Intern reglement van de universitaire homes.
Unaniem werd het voorstel van de Sociale Raad tot wijziging van het Intern reglement
opgevoty.
3.2. De studenten mogen tijdens de kerst-paasvakantle 1n het hcme verblijven. In de grote
vakantie, kan principieel om studieredenen en tegen betaling verhegen worden om 1n
het home te verblijven, mits voorafgaandel1jke schriftenjke aanvraag aan en toelating van de sociale dienst. Verblijf tijdens de maand september wordt gratis toegestaan aan homebewoners die de tweede zittijd doen of een verplichte stage moeten
volgen. Het beheer houdt zich het recht voor tijdens deze periodes een bepaalde
kaner 1n Mn der homes toe te wijzen.

jaar.
De studenten die tijdens de tweede «xamenz1tt1Jd In een home verblijven en huurder
worden van een kamer In hetzelfde home tijdens het volgend akademlejaar zijn eraan
gehouden diezelfde kamer te behouden.
4.1. In leder home wordt elk akademlejaar, door middel van verkiezingen onder studenten,
een homeraad samengesteld, die binnen de perken van het algemeen reglement, mede het
non* beheert. Het moet beschouwd worden als een morele plicht voor de student-huurder
aan bovenvermelde verkiezingen en aan de werklrx van de homeraad deel te nemen.
Deze homeraad 1s ertoe gehouden v6èr 15 november zijn samenstelling aan het beheer
mede te delen alsook de wijzigingen 1n de loop van het akademlejaar.
4.5. De meubelen 1n de kamers en 1n de gemeenschapszaal mogen losgemaakt noch verwijderd
worden, noch aangevuld worden.
üpsmuk van de kamer 1s toegelaten voor zover geen schade wordt toegebracht aan de
vast 1nricht1ng(muren»deuren, e.d.m.).
cl. Herziening van de prijzen in restaurants en cafetaria's per 1 april 1977.
Met 4 stermen tegen 2 werd b eslist dat de huidige maal tljdprljzen voor studenten tot
31/12/1577 zouden behouden blijven. Voor alle andere kategoMeën van verbruikers worden
de prijzen met 5 Fr verhoogd.
De cafetarlaprIjzen blijven voor koffie, thee, melk en broodjes behouden.
Alle andere prijzen worden met 2 Fr verhoogd. Oe prijzen van de snackbar zullen aan hun
werkelijke kostprijs verkocht worden.
«. Weigering van de toetreding van Sarup tot het POLITIEK KONVENT.
M«t 4 statenen tegen 2 werd ée n1et-opname van Sarug 1n het Politiek Konvent bekrachtigd.
De argumentatie van het Politiek Konvent en van de Sociale Raad 1vm artikel 51 van de
statuten van het PK werd bijgetreden: n l. dat de aanvraag tot toetreding door een meerderheid van de algemene vergadering van het PK moet aanvaard worden.
C. VANDERHAUWAERT.

ucl in
huurconflict

e algemene vergadering van de stuenten-huurders van 23 maart te
ouvain-La-Neuve,waaraan ongeveer
50 studenten deelnamen,heeft beslist
m over te gaan tot een algemene en
nmiddelijke staking van de betaling
an de huren aan de privé-maatschappij
n.
p de campus van L.L.N. zijn ongeveer
öOkamers die toebehoren aan de U.C.L.
n waarvan de huurprijs varieert tusen de 2300 en 2500 fr. Daarnaast zijn
r nagenoeg 2000 kamers die toebehoren
an de privé-sektor;de huurprijs hieran varieert van 2800 tot 3000 fr.
oot de intichting van de kamers en de
estaurants op de campus van L.L.N.
eeft de U.C.L. 1,4 miljard fr.ontvanen,ten titel van lening die een inrest van 3,3 % vergt,alhoewel het
uurdersrendement van deze kamers 5,3
bedraagt.
sn gevolge van vergissingen bij de
lanning werden te veel kamers gebouwd
t een groot deel van het sociaal
jdget werd bovendien gebruikt voor
a afbetaling van de huurovereenkomten,en de 20 miljoen frank voor het
astaurant.
arig jaar werd er door het huurdersjmité van Hocailie (één van de wijan in L.L.N.) reeds een staking van
3 bataling der huren gehouden om een
3luid8isolatie,in overeenstemming
31 de normen te verkrijgen.Een aanlHal
:obleme9 werden echter nog steeds
Let opgelost,het huurderskomité heeft
Lt jaar een witboek uitgegeven en een
ïtitiz die door meer dan 1000 mensen
ird ondertekend.Talrijke affiches
irden aan de vensters gehangen waarop
i hoge huren werden aangeklaagd.
i huurders eisen de daling van do
lurprijzen met 200 fr. voor de stuintenkamers die in handen zijn van
i privé-sektor.Ze weigeren de
euwe bedragen te betalen,eisen een
elsel waarbij slechts één type-konakt zou worden aangewend en dat zou
rden opgesteld door de huurders.
algemene vergadering van de huurders
ort als representatief orgaan door
eigenaars-verhuurders te worden
nvaard.Daaraan gekoppeld is de eis
t de U.C.L. gevolg geeft aan het
orstel van volledige en permanente
orlichting ivm planning en algemene
banisatiepolitiek in L.L.N.
uit BPA-26/3/77

MOTIE VAN WW-LEUVEN...
Op dit ogenblik constateren we een toenemende repressie in het onderwijs.Deze
is vooral gericht tegen ris progressieve
leerkrachten.Vooral in het vrij onderwijs,maar ook in het gemeentelijk gesubsidieerd onderwijs regent het ontslagen.
Denken we maar aan het geval Karei van
Gassen (vrij onderwijs) Lucienne Uaterkeyn (vrij onderwijs) Paulus Beckers,
Hugo van Oosterwijck (gemeentelijk ondc
wijs)
Deze lijst is verre van volledig en
houdt geen rekening met andere stillere
vormen van repressie zöals overplaatsing en,kleine pesterijen e.d.
üok de pedagogische repressie neemt
angstvallig toe.
Pedagogische experimenten,ontstaan in
het zog van de woelige jaren '68 worde
stelselmatig afgebroken en jonge leerkrachten op zoek naar minder autoritai
re vormen van lesgeven worden bedreigd
met ontslag als ze niet op het 'rechte
pad terugkeren.
Deze heksenjacht is het ergst in het
vrij gesubsidieerd onderwijs waar leerkrachten met een andere politieke overtuiging ontslagen worden.Ook zijn er
gevallen bekend van leerkrachten die
afgedankt worden om louter persoonlijke
redenen(scheiding...)Deze toestand
wordt nog vergemakkelijkt door het ontbreken van een statutaire bescherming
van de personeelsleden in bet gesubsi-

dieerd onderwijs (vrij,gemeentelijk en
provinciaal onderwijs)
Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan
een statuut voor het gesubsidieerd personeel van het gesubsidieerd onderwijs.
Dit nieuwe statuut zou een stap vooruit
kunnen betekenen voor de verbetering
van de werkvoorwaarden van het onderwijzend personeel in het gesubsidieerd
onderwijs.De inrichtende machten zijn
echter niet happig op dit nieuw statuut
De staat eist echter in tuil voor de
financiering een recht op kontrole op
de werkvoorwaarden van het personeel,
Om de kontrole op 'hun' p e rs o n e el t e
behouden werden er een aantal artikels
opgenomen in het ontwerp van statuut.
Zo is er een artikel dat 'aanvullende
verplichtingen kan opleggen die voortspruiten uit het bijzonder karakter
of de speciale noodwendigheden van het
onderwijs' of 'verbonden aan het opvoedingsprojekt.(par.2 van art.6) (par.
3,van art.6)
Het is duidelijk dat dit artikel onaanvaardbaar is,daar het de inrichtende
machten de mogelijkheid geeft om willekeurige eisen te stellen aan haar personeel waardoor de juridische situatie
van de leerkrachten van het gesubsidieerd onderwijs zeer erg gaat verschillen üan deze van het rijksonderwijs.
Er is echter meertsommige artikels

betekenen een werkelijke aanslag op
de vrijheid van het privé— leven (art.
5,7,114 punt 5,115...)
Dij eisen dan ook het schrappen van a]
ie artikels die een aanslag betekenen
op de vrijheid in het privé-levan van
de leerkrachten.Uij eisen het recht
op vrije meningsuiting binnen de
school,zowel voor de leerkrachten als
voor de leerlingen.
Om de repressie tegen pedagogische
experimenten tegen te gaan,ei3en wij
de vrijheid van peda^agische aanpak
door de leerkracht.
Alhoewel de ACOD-onderwijs op haar
nationaal konité reeds het schrappen
vari de hierboven geciteerde artikels
heefj. geeist,blijft de grootste
waakzaamheid geboden.
UETSUINKEL LEUVEN

^CHOLOG/Sc^

GEDRAGSKODE
Examens worden altijd gekoppeld aan de almacht
van nietsontziende professoren.

Om de rechten

van de studenten enig zins te beschermen is

,

door de Raad van Beheer van deze universiteit,
vooral onder mijn impuls

een gedragskode goed~

gekeurd die de rechten en plichten van examinators & examinandi wil vastleggen.

SLAPEN EN
SLAPELOOSHEID
(overdruk uit het maandblad van de
patiëntenraad leper Jg.3/23 maart 77
Een groot gedeelte van de bevolking
lijdt aan slapeloosheid. Veel mensen
hebben moeite om in slaap be vallen
of worden snel weer wakker.
Onder de 50 jaar is het vaak moeilijk om in te slapen, terwijl boven
de 50 men vroeg wakker wordt.
Er zijn verschillen.e oorzaken van
slapeloosheid:
1. als gevolg van spanning : die
mensen nemen hun .;orgen mee naar
bed.
2. als
na het
en als
nen ze

gevolg van vermoeidheid:
eten vallen zij in slaap,
ze dan naar bed gaan, kunde slaap niet meer vatten.

. als gevolg van lichamelijke problemen bvb. wakker worden van ma gpijn.
4. oppervlakkige slaap die weinig
moetheid wegneemt (vooral bij oudere mensen).
Bij slapeloosheid moet men eerst nagaan wat de oorzaak is, en deze oorzaak behandelen.
In het algemeen kan men zeggen dat
regelmatige lichaamsbeweging een
belangrijke bijdrage levert om het
probleem onder de knie te krijgen.
Een ander punt dat aandacht ve-dient
is:matig eten. '.ve moeten 's avonds
beperken tot zo weinig mogelijk en
goed verteerbaar voedsel. i-.en doet
er goed aan zijn avondmaal zo vroeg
mogelijk te gebruiken, dus niet laat
in de avond.
Daarbij is de slaap voor middernacht
verkwikkender dan na. middernacht.
Als je kunt kies dan de stilste kamer
lawaai hindert de slaap. Een ernstig
probleem in talrijke studentenkoten,
(en een goed kriterium bij de keuze
van een nieuw kot).
Wie niet slapen kan door oververmoeidheid, moet 's avonds vroeger met werken
ophouden.en tenminste nog één uur ontspannen voor hij naar bed gaat. Dan
een blokje omlopen, warme douche of
voetbad, een appel eten en naar bed
(eventueel met een gepaste kruidentee).
Flinke ademhalingsoefeningen voor het
slapengaan geven ontspanning en bevorderen de slaap.

Voorlopig is wat volgt goedgekeurd als aanhangsel aan het examenreglement:

Gedragskode, goedgekeurd door de Raad van Beheer
op 21 januari 1977.
Ui tgangspunten
1. -De gedragscode slu it aan bij het examenreglement dat aan de RUG gelding heeft.
2. -Zij is een leidraad voor hen die bij het
examen betrokken partijen zijn.
3 . -Vooropgesteld wordt dat het examen het de
examinator mogelijk moet maken te evalueren
in welke mate de examinandus de geëxpliciteerde doelstellingen van de cursus bereikt
heeft.
xDerhalve moet het examen derwijze worden
georganiseerd dat de examinandus de kans
krijgt zijn kennis en kunde te bewijzen.
xHet impliceert ook dat de examinator de
prestaties van de examinandus niet ten cngunste beïnvloedt, en dat, van zijn kant,
de examinandus de taak van de examinator
niet nodeloos hindert noch verzwaart.
4 . -Een en ander van de gedragscode houdt daarom verband met de voorbereiding tot het
examen,heeft betrekking op de modaliteiten
waaronder het examen wordt afgënomen.en betr e f t de feedback.

voor

xDoor de gestandaardiseerde vragenlijsten te 4 . -De bij het examen betrokken partijen houden
laten invullen kan de docent snel en grondig
zich stipt aan de uitgewerkte examenschikachterhalen hoe het onderwijs beoordeeld
kingen. Deze vervallen nochtans:
wordt.
-indien een examinandus niet tegenwoordig is
op het ogenblik dat het schriftelijk examen
een aanvang neemt,of indien hij niet op
het mondeling examen verschijnt twee uren
B.-Modaliteiten waaronder examen wordt afgena het gestelde tijdstip op de voorziene
nomen._____________________________ _
halve dag;
-indien de examinator niet het schriftelijk
1.-In iedere Faculteit,school,instituut, en zo
examen heeft laten beginnen na het hiernodig of wenselijk per sectie, wordt een
voor vastgestelde tijdstip, of indien hij
examensecretariaat opgericht.
de examinandus niet mondeling ondervraagd
xHet examensecretariaat functioneert u itheeft twee uren na het hiervoor vastgestelsluitend als informatiebron voor de leden
de tijdstip op de voorziene halve dag.
en de bureaus van de examencommissies én
voor de examinandi.
De belanghebbende partij brengt het examenxAl de bij het examen betrokken partijen
secretariaat van de vervallen examenschikking cp de hoogte.
worden van de werking van het examensecretariaat verwittigd(zetel.telefoonnummer,
5 _
-De
partij aan wie het vervallen van de uitverantwoordelijken).
gewerkte examenschikkingen te wijten is,
neemt onverwijld het initiatief voor het
xAan dit secretariaat worden door de examigebeurlijk uitwerken van nieuwe afspraken
natoren en examinandi medegedeeld:adresvolgens de voorkeur van de andere partij in
wijzigingen tijdens de examenzittijd,wijgemeenschappelijk overleg.
zigingen aan de examenregeling, klachten
wegens overtreding van het examenreglement 5 . -De voor het examen uitgetrokken tijd wordt
en van de gedragscode, enz.
afgebakend, en dient voor alle examinandi
voldoende en gelijkwaardig te zijn.
xAlle klachten worden doorgegeven aan de
voorzitter van de examencommissie.
7. -Het schriftelijk examen mag niet langer
duren dan een halve dag.
8 . -Omvat het examen een schriftelijk en een
mondeling gedeelte,dan dienen de beide
examengedeelten van de voor een bepaalde
'D it KRNT UIT
dag opgeroepen examinandi dezelfde dag afJ I'H JO N G E tIR tf
genomen te worden, tenzij de examencommissie
anders beslist.
9. -Bij mondelinge examens hebben de examinandi
het recht, behalve wanneer het examenreglement zulks niet toelaat, zich gedurende de
Cm é n b e r , u/flo
hen hiervoor gegunde tijd, schriftelijk op
W S D é SCHOOL??
het antwoord voor te bereiden.
10.-De examinator waakt er over dat de vragen
voor alle examinandi gelijkwaardig zijn,
zodat elke examinandus de kans krijgt zijn
kennis en kunde te bewijzen.
!ll.-De examinator zal er op letten dat zijn gedrag en voorkomen op het examen de examinandi niet hinderen of in de war brengen.
12.-De voorwaarden waaronder het examen plaats
heeft zullen met zorg uitgewerkt worden door
het examensecretariaat.
xHet betreft o.m. het examenlokaal, de z it gelegenheid, het toezicht, enz.

A.-Voorbereiding tot het examen.
1. -De docent verschaft de studenten in de loop
van het academiejaar informatie over de doelstellingen,de inhoud en de vorm van het
examen.
Daartoe zal de docent o.m.:
a . de inhoud voor het examen aanduiden en
afbakenen;
b. de wijze preciseren waarop het examen verloopt(individueel examen,collectief examen,
schriftelijke voorbereiding);
c. de mamer aangeven waarop vragen en opgaven zullen gesteld worden;
d. de criteria verduidelijken die voor de
beoordeling in aanmerking worden genomen
(of van de student kennis verwacht wordt,
toepassing, synthese, analyse,kritiek);
C.-Feed-Back na het examen.
e . de wijze van coteren bekend maken(cijfers
1. -Na de proclamatie van de examenuitslagen,en
geven).
uiterlijk binnen de 10 dagen na de sluiting
2. -Van de docent wordt dan ook een bijzondere
van
de examenzittijd, wordt schriftelijk aan
inspanning gevraagd om de leerstof waarde niet-geslaagde examinandi een gedetailover het examen loopt hetzij vast te leggen
leerde uitslag van hun examens per cursus
in een bruikbare syllabus.hetzij duidelijk
ter bescniKKing gesteld aoor_het exarnenaan te geven in voor de studenten bereikbare
secretariaat.
bronnen.
xHet biedt de docent de mogelijkheid om
2 . -Aan de niet-geslaagde examinandi wordt de
tijdens zijn lessen de informatieoverdracht
gelegenheid geboden om na de examenzittijd
te beperken tot een minimum, en om zijn
de cijfers te bespreken met de examinator
tijd te besteden aan de vorming van de
en eventueel met de voorzitter van de examenstudenten,wat de doelstelling is van het
commissie.
universitair onderwijs en waardoor de stu3.
-Aan de geslaagde examinandi wordt op aandenten meteen zo goed als enigszins mogevraag de uitslag schriftelijk medegedeeld,
lijk voorbereid worden op de eisen die op
evenwel zonder vermelding van de cijfers
het examen gesteld worden.
onder 12.
xOpdat de studenten exact ingelicht zouden
xDe cijfers onder 12 worden met de letter M
zijn over de leerstof en tevens concrete
gecodeerd.
aanwijzingen zouden verkrijgen over de
manier waarop deze moet verwerkt worden,
dient de syllabus geschreven of samengesteld te worden door de docent of zijn
„
Nota:
-De examenrooster wordt minstens 2 weken
staf, en bij de aanvang van het academieFeed-Back: terugkoppeling naar de student door
vóór
de
aanvang
van
de
examens
de
examinandi
jaar beschikbaar te zijn.
ter beschikking gesteld, en op de daarvoor ------------ uitleg te geven over zijn prestaties
(niet alleen zijn behaalde cijfers),
3. -Van de docent wordt daarom insgelijks verin de universiteit bestemde plaatsen uitgemet het doel zijn leerproces te bewacht dat hij in zijn onderwijs oefeningen
hangen.
vorderen, te verbeteren of bij te
inschakelt die de eisen weergeven welke op ,
-De examenrooster wordt met nauwkeurigheid
sturen door die prestaties te behet examen gesteld worden.
uitgewerkt wat betreft de plaats en het tijd
spreken, te analyseren en te vergexOefeningen bieden het dubbel voordeel dat
stip waarop de examinandi zich moeten aanlijken met de gestelde criteria en
de studenten hierdoor de leerstof concreet
bieden.
de te bereiken doelstellingen.
leren assimileren en dat de studievordexIndien het een individueel examen betreft ,
ringen kunnen nagegaan worden.
dient de volgorde en de groep van de te
4. -De docent raadpleegt zijn wetenschappelijke
ondervragen examinandi opgegeven te worden.
staf en studenten omtrent de door hem gebruikte syllabus en zijn manier van doceren. xlndien het een schriftelijk groepsexamen be- Hopelijk worden de professoren door jou en
t r e f t , dient het gemeenschappelijk beginuur
xHoe goed de bedoelingen van de docent ook
vooral door de groepen zoals fakulteitskringen
bepaald te worden.
zijn,toch weet hij nimmer of slechts ten
dele hoe de syllabus en de manier van onder- xMondelinge groepsexamens, waarbij meerdere ^ werkgroepen met hun neus op deze kade gedrukt,
wijzen bij de studenten overkomen(of de
cf P eti t i e , met elkaar dezelfde in de hoop dat de rijke mogelijkheden die erin
beoogde doelstelling wordt bereikt, of de
vragen te beantwoorden krijgen en elkaar
studenten wel begrijpen, of de inspanningen
kunnen verbeteren en overtreffen, dienen
zitten er eveneens worden uitgehaald.
efficiënt zijn, of de studenten wensen hebgeweerd te worden.
ben) .

,

Je ziet: we ruimen geen pxa ts in
voor slaapmiddelen zoals meprobamaat, barbituraten en tranquilizers.
ei j behandelen alleen het gevolg,
kunnen gevaarlijk zijn of verslaving
veroorzaken en ze verdoezelen de
grond van het probleem.
Talrijke kruiden hebben slaapbevorderende eigenschappen, bij hebben
zeker een pla ts bij de algemene
richtlijnen die zopas gegeven werden.
We kunnen vermelden: tee van .melisse,
salie, valeriaan, meidoorn, linde,
oranjebloesem en kamille. Meer details
hierover in het maandblad van de
patiëntenraad of in de literatuur over kruiden.
Het maandblad is te bekomen bij de
patiëntenraad leper, Brugse Weg 251
8900 leper.

EXAMENS

ZIC H T . .

Arnaud DE MEYER.

STUDENTEN .
3

APOSTEL OVER ANARCHISME
Op maandag 28 maart organiseerde
hst Revolutionair Anarchistisch
Kollektief (RAK) een voordracht
over Anarchisme door professor
Apostel.Hier volgt »en samenvatting,
Wanneer over anrchisme worJt gesproken komen er steeds weer twee
zak«n naar voor: ten eerste de
vaststelling dat sinds tweehonderd
jaren anarchistische bewegingen
ontstaan»vernietigd worden en opnieuw opkomen,wat getuigt van een
bepaalde levenskracht.Een andere
vaststelling is dat in elke vorm
marxistische-kommunistische partijen of organisaties anarchist
ische tendensen zittenjin allerlei
niet—anarchistische bewegingen zitten anarchistische tendensen.
Het anarchisme kan benaderd worden
aan de hand van de volgende drie
kenmerken:
1 ) het is een kritiek op de maatschappij.
2) het is een voorstel om de maatschappij te veranderen.
3) het heeft een utopische dimensie.
Hier komt de verduideling van deze
Hier komt de verduidelijking van
deze aspekten.

kritiek op macht

1 ) de K n c i s c n e dimensie
De anarchistische idee is gegroeid
uit een analyse van het uitoefenen
van macht.De maatschappij is volgens hen het zoeken naar middelen
tot kooperatie,en daartoe bestaan
er slechts enkele mogelijkheden.
De meest eenvoudige is het gebruiken van machtjeen klein deel oefent
macht uit op de rest.Dit is een
efficïent middel,maar het heeft
toch een aantal fundamentele nadelen.Nl. het gevolg van macht uitoefenen is de keuzen van anderen
beinvloeden:
a/de machthebber moet zich inspannen (kontroleren,informeren,
tijdverlies,energieverlies)
b/de anderen komen in opstand
tegen macht.Dit leidt tot passieve
weerstand(elke macht geeft weerstand) en de macht wordt voortdu
rend inefficïenter.Dit kan zelfs
tot aktief verzet leiden.
c/de machthebber krijgt minder
informatie waardoor hij een vertekend beeld van de werkelijkheid
krijgt en vervreemd.Hij ondergraaft zichzelf(zoals Hitler en
Mussolini deden.).
Deze kenmerken van machtsuitoefening werden reeds vastgesteld bij
experimenten in de USA in de jaren
'30 donr bedrijfspsychologen,
nacht houdt dus een aantal intrinsieke gevaren in zich.Ieder machthebberwordt uiteindelijk dysfun-

ktioneel:hij klampt zich vast aan
die positie,zelfs wanneer de taak
eraan verbonden is volbracht.
Er zijn dus psychologische»sociale
en Ökonomische nadelen aan macht
verbonden.
Een andere vorm van koöperatie is
vrijwillige samenwerking ranarchisme
is geen chaos,maar een poging tot
een organisatievorm die niet gebaseerd is op macht van een kleine
groep.En deze optie van het anarchisme voor een vrijwillige samenwer
king is een gerechtvaardigde extrapolatie want tot nu toe is steeds
gebleken dat hoe meer macht een
machthebber heeft,hoe slechter het
wordt.Toch blijft de vraag of er
een alternatief mogelijk is,m.a.w.
moet men de subgroepen die de macht
in handen hebben ,ook door macht
vernietigen ?

hoe veranderen

^)het anarchisme als maatschappijverandering .
Door autoritaire organisaties kan
men geen autoritaire organisaties
vernietigen:dit is een stelling van
het anarchisme,Marx denkt daarentegen dat het ontrukken van macht
van een autoritaire organisatie
door een andere autoritaire organisatie(de diktatuur van het proletariaat) mogelijk is,wat pas dan
tot anarchisme kan leiden.naar tot
nu toe is er geen voorbeeld geweest
dat anarchisme uit een socialist
ische strijd werd voortgebracht.
Het Poolse of Russische proletariaat is geen autonoom volk,ze hebben zichzelf niet in handen.Het
anarchisme was in de Russische
revolutie wel aanwezig,nl. de rader^
maar werd vernietigd door de partij,
Daaruit volgt de konklusie dat er
een egalitaire strijd tegen de
macht moet gevoerd worden.Men kan
door een êèntal fakto ren tot een
massarevoltie komen,niet één geleid
door een partij of voorhoede.Er
moet een organisatie komen op
soepele voet,maar die staat helaas
niet'beschreven in de anarchistische literatuur.

sociabiliteit

3 )e e n derde aspekt komt voort uit
de utopische maatschappij-organisatie die ze nastreeft.
De fundamentele basis van een organisatiegrot in de macht van beneden naar boven.Iedere groep kontroleert zichzelf.Hier is geen
plaats voor delegatie.Hieruit volqt
dat demokratie de totale negatie
van anarchisme is(demokratie berust
immers op delegatie).Deze zelfkontrole kan slechts in kleine groepery
maar hoe komen deze kleine groepen
tot samenwerking ?

Daarvoor steuenen de anrchisten
zich op de sociabiliteit van de
mens.Kropotkin schrijft daarover
in ziin boek "Mutual Aid": de mens
zal zich vrij federeren,hij zal
door rede inzien dat samenwerken de
beste manier is om zijn behoeften
te bevredigen.Toch mist het anarchisme de dramatiek,het tragische
in de mens,zijn gespletenheid.
Bakoenin was nochtans veel realistischer dan Marx wanneer hij beweerde dat een machthebber nooit
macht zal afstaan;Marx die zegt
dat na de diktatuur van het proletariaat de overdracht van de macht
voorziet.

verdeeldheid in eenheid
Nu bestaat HET anarchisme niet,
maar zijn er vele.
Een eerste tegenstelling is het
pacifistische anarchisme tegenover
eengewelddadig.De enen waren tegen
alle geweld gekant,zoals Tolstoi
en Ghandi;de andere optie wordt vertegenwoordigd door Bakoenin die een
autoritair konspirator was en niets
anders deed dan samenzweringen beramen,hij werd slechts gered door
het feit dat hij steeds mislukte.
Een andere tegenstelling is het
individuele anarchisme met het
anarcho-syndikalisme en kollektivistische anarchisme.Het individuele anarchisme zegt dat de mens
enkel zichzelf kent en zal toegevingen doen voorzover nodig.
Het anarcho-syndikalisme ziet het
meer in het samenwerken van de on-,
derdrukten om zo tot een klasseloze maatschappij te komen.
Toch heeft de linguist Chomsky gelijk wanneer die zegt dat eigendom
gelijk staat aan macht.Daaruit volgb
dat elke anarchist kollektivist moet
zijn.Dit is zowat de enige zekerhei
die er in het anarchisme kan
bestaan.
Dan bestaat er nog een soort etisch
anarchisme:niets is waardevol,dus
kunnen we er ons ook niet aan onderwerpen,d.i. een waarde-nihilisme
naar Nietszche.
Een verwijt aan de hedendaagse
anarchisten is toch dat ze aan heldenverering doen.Toch zijn er mogelijkheden vanuit de huidige situatip

mogelijkheden

om de anarchistische beweging voort
te zetten.
*De cybernetika:deze ziet de maatschappij als een zichzelfregelend
systeem waarbij het kontroleorganisme in het systeem zelf zit.Interresant in die zin is een artikel
vna Ualter Grey over de menselijke
hersenen. :de organisatievorm van de

TONEEL
FILM •

NTG

SK00P
tot donderdag 5 mei :
zaal 1 :-The ballad of Cable Hogue.
Sam Peckinpah(l970)
20 u.
-Les enfants du paradis.
Marcel Carné(l946).
22u30
zaal 2 :-Shonen. Nagisma Oshima.
19u30
(1972)
VOORUIT
tot donderdag 5 mei :

hersenenlïanaloog aan de organisatie
vorm van de maatschappij van Kropotkin(bij beschadiging van een desl
nemen de andere delen de taak van
dat deel over).
*De ekologische krisistde zeer
kwetsbare en gevaarlijke techniek
doet mensen weer zelfstandiger
worden als reaktie ertegen.
*Soft technology :die als gevolg
van O.a. de energiekrisis zachter
in het milieu wil ingrijpen.
Deze drie aangehaalde richtingen
bieden kansen op anrchistische ontwikkelingen.Daarbij komt dat de
techniek steeds meer eenvoudige
taken overneemt, en de mens steeds
meer kreator en korrektor wordt
van de technieken i.p;v. dat er
v rees moet zijn dat de mens door
de techniek zal worden overspoeld
en afhankelijk gemaakt.
U_ar meestal niet wordt aan gedacht
als argument in het voordeel van
het anarchisme is het volgende:
wij leven met een strafmoraal die
ons door de ouders werd opgelegd.
Piaget stelde in zijn psycho-kines%
de ontwikkeling van het kind,vast
dat er een moraal onstaat uit het
groepsspel van kinderen,een moraal
die symmetrisch is omdat kinderen
onder elkaar toch meer gelijken
zijn dan kinderen tegenover volwassenen.En er dus reeds bij het
kind. een gelijkwaardigheidsmoraal
onstaat die door de strafmoraal
van de ouders wordt overheerst.

De tuinkabouter.
van F. Scott Fitzgerald,
van 7 tot 21 mei , telkens om 20u.
ARENA
rock-musical.
van Décques Berwouts.
elke donderdag»vrijdag en zaterdag om'20u15.

konflikttoestanden

Tenslotte is er nog de relatie
dialektiek-anarchisme.
Uat is dialektiek ? Alles wat bestaat is in voortdurende wording
en staat in voortdurende relatie
met voortdurende in wording-zijnde
.elementen.
Het is irrealistisch het konflikt
te willen minimaliseren in het oneindige.De definitieve toestand van
een rijpe mensheid,ge zien in dialektische visie,is een evenwicht in
konf1ikttoestand die overgaat in
andere konflikttoestanden zonder
deze mensheid te vernietigen.
Ider dialektisch wereldbeeld leidt
tot een anarchisme,althans di-t is
een sterk vermoeden.
Zou er een leefbare anarchistische
ekonomie opgebouwd kunnen worden(
een van dezelfde kwaliteit als die
van Marx)dan biedt het anarchistisch
marxisme een betere kans dan alles
wat tot nu toe is geprobeerd maar
in zelfvernietiging is verloren
gegaan.Maar alleszins :
anarchisme is de hoop.
Rik Van Nuffel.

PROKA
Encounter.
dinsdag 17 mei om 20u30
de kreatie van een performance
omvattende beweging en geïmproviseerde muziek bij tekstkonstrukties van Yves De Smet.
VAN HET FRONT

Don.

VVS - kongressen:
”4 mei Gent Blandijn 14u30 *
regionaal kongres,
-7 mei VUB-kampus
lokaal 108 van blok G
oefenplein Elsene
:
nationaal kongres voor de
gemandateerden van de regionale
kongressen.

