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Schamper is het lijfblad vm elke Gentse studenten w ordtin zijn geheel klaargestoomd door studenten «P a s ook jij
bent van harte welkom om mee ie werken als journalist!, computerspecialist, lay out artiest, cartoonist, foto-analist,
taalpurist, archivist, anarchist, antichrist, enzovoort enzoverder, en zo is% .•
Een doorsnee nummer telt zo 'n I6 a 20 pagina’s en bevat enkele vaste rubrieken* We stellen ze even kort aan je voor:

L ezersgrieven (p .2)

-> » D e z e rubriek is het exclusieve terrein van de lezers. Een spuigat waarin
studenten kunnen reageren op artikels in Schamper of ook ruimer
(wan)toestanden mogen aanklagen die
zij aan de universiteit beleefden.

Standpunt (p.3)

A lgem en e
artikels (p p .4 -1 4 )

-> » N o g een pagina die is voorbehouden voor ons lezerspubliek. Elke student mag hiervoor een tekst van 700 a 800
woorden insturen met zijn of haar mening over een willekeurig
actueel onderwerp.

-> » H ie r komen artikels met de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod naargelang de universitaire actualiteit. De
aktiviteiten van de verschillende studentenverenigingen worden besproken, het beleid van de universiteit wordt op de
korrel genomen, ook het Gentse stadsbestuur wordt van nabij gevolgd
wat betreft haar fietsenplan en andere beslissingen die de studenten
aanbelangen (vb. koten). Er is steeds een interview met een boeiend
figuur, student of prof. En ook een gedicht, kortverhaal, column, strip- > » O p een ludieke wijze worden hier uiterst kort -ook al
of boekbespreking krijgt
_
valt het geheel soms lang uit- diverse gebeurtenissen aangehier al eens een plaatsje.
haald die echter niet interessant genoeg leken om een langer
artikel aan te wijden.

Kort (p .15)

In tern et
(p. 16)

- > » O p eevoudige en duidelijke wijze worden hier de basisbegrippen van
de communicatiesnelweg (internet, nvdr) uitgelegd. Trouwens, ook Schamper vind je op het net: http://www.schamper.rug.ac.be

Cultuur (p. 17-19)
- > » O p deze plaats kun je terecht voor een greep uit het
ruime aanbod aan cultuur-evenementen in het Gentse: filmuitleg over toneelstukken en
besprekingen,
gen, zonder de muziekale optentoonstellingeten!Ook de aktiviteiten van
tredens te verdentenverenigingen komen
de culturele stuhier aan bod.

A genda (p .2 0 )

-> » H ie r moet je tenslotte zijn voor een overzicht
van wat er zoal te doen is in Gent, met bovenal ook
steeds een pak gratis tickets!
Malik

ï

Wat is Schamper ?
stellingen tot film en muziek. Wij grijpen
hiervoor uit het aanbod in heel Gent. Een
aantal vrijkaarten voor diverse cultuuractiviteiten is nooit veraf. Verder is er nog
een handige agenda en is er ook ruimte voor
brieven van onze lezers.
Wat moet je niet in Schamper verwachten? Wij zijn een vrij ernstig blad (wat
niet wil zeggen dat er niet gelachen mag
worden) en dus schrijven wij in de eerste
plaats ‘serieuze’ artikels. Wij zijn geen
faculteitsblaadje en dus vind je bij ons geen
verslag over de laatste pintentelling van
kring X of de top drie van de bowlingavond
van kring Y. Wij zijn ook geen promoblaadje
van de univ waarin enkel over positieve
zaken wordt bericht, genre prof. A wint die
prijs of prof. B heeft vorige week de wereld
verbeterd. Verder is er in Schamper een

foto samson

Schamper is het kritische en onafhankelijke studentenblad van de Gentse
Universiteit. Al bijna 25 jaar houdt Schamper de studenten op de hoogte van wat er
allemaal reilt en zeilt aan de RUG. Schamper verschijnt zowat om de twee weken,
van oktober tot aan de Paasvakantie, goed
voor zo’n 10 a 12 nummers per academiejaar. Het wordt gratis over de hele universiteit verspreid zodat in principe iedereen
alle nummers kan lezen.
In elk nummer zijn er een aantal
vaste rubrieken zoals een interview, een
standpunt, korte berichten, de internetrubriek. Daarnaast vind je artikels met het
‘echte’ nieuws. Dat kan gaan van louter
informatief tot kritisch of zelfs agressief.
Ook is er altijd ruimte voor enkele pagina’s
cultuur, gaande van theater over tentoon-

chronisch tekort aan sport (véél te gezond),
aan sex (daar krijgen we nooit genoeg van)
en aan geld (daar ontbreekt het ons zelf
aan).
Ten slotte willen we u nog wijzen op
de intemetzijde van Schamper. Niet alleen
verschijnt Schamper steeds integraal op het
net, de nieuwe media bieden ook nog allerlei interessante nieuwe mogelijkheden die
wij ten volle proberen te benutten.
Je gelooft ons niet? Geen nood, daarvoor dient juist deze extra editie van Schamper. Die hebben we speciaal in elkaar gestoken om de eerstejaarsstudenten met ons te
laten kennismaken. In deze (dunner dan
normale) Schamper vind je een beknopte
bloemlezing uit het voorbije Schamperj aar.
Enkele artikels die nog leesbaar waren
werden opnieuw opgenomen, hetzij lichtjes
gewijzigd, hetzij herschreven. Op die
manier kan u zich al een beeld vormen van
de vorm en de inhoud van een gemiddelde
Schamper.
Als je meer info wil of als je geïnteresseerd bent om mee te werken, aarzel dan
niet om ons te contacteren. Ons adres vind
je elders op deze pagina.
Pascal Goethals,
Hoofdredacteur
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Wij g r o e te n zij d ie g a a n s te r v e n
K unnen de lage slaagpercentages verhoogd w orden?
Ifjf N u h et academ iejaar weer van start is gegaan is ook de prom otie-

m achine van de R U G stilgevallen. Iedereen heeft een proton kaart op
m ooie reclam efoldertjes zijn uitgedeeld, de eerste bladeren
JtéginHen te vallen en iedereen lijkt klaar voor een nieuw academ iejw r tjé .
is geworden van het secundair onderwijs.
Schone schijn, want binnenkort zulZonder een diploma hoger onderwijs ben je
len onvermijdelijk de maskers vallen. Om
immers niet meer klaar voor de ‘kennismaar meteen met de deur in huis te vallen:
maatschappij’.
als u zich voor de eerste keer aan de uni verDat er meer studenten zijn, is op zich
siteit heeft ingeschreven dan is de kans
niet slecht: het is een investering op lange
reëel dat u dit jaar niet met succes zal
termijn. Maar dan moeten er wel meer
beëindigen.
middelen voorhanden zijn zodat ook iederAfhankelijk van de gekozen richting
een kan deelnemen. Het huidige systeem
zal zowat de helft van de eerstejaarsvan studiebeurzen voldoet niet meer aan de
studenten volgend jaar niet in de tweede
k a n d id a tu u r
bestaande nozitten. Slaagden. De laatste
ja re n zijn er
percentages (na " jS J g u
d e C C T S te k e 6 T
de tweede zitsteeds minder
tijd) voor gene- h e e f t in g e s c h r e v e n d a n i s d e
kandidaten voor
een studiebeurs
m fd ic ^ z ic h
k a n s r e ë e l d a t u d i t ja a r n ie t
(nu zowat 15%),
terwijl het gevoor de eerste
m e t s u c c e s z a l b ë in d ig e n "
keer inschrij- ____________________________________________ m iddelde beven aan de unidrag per student
versiteit) variëren van 30,5 % (diergeneeser ook niet op vooruit is gegaan. Steeds
kunde) tot 62,5 % (Toegepaste Wetenschapmeer studenten zijn verplicht om te jobben
pen, Vreemde Talen en Culturen)1. Niet
om hun studies te kunnen betalen.
alleen is dit voor heel veel studenten een
verloren jaar, het kost de universiteit (en
Een tweede oorzaak voor het lage
dus ook de Vlaamse Gemeenschap) handenslaagpercentage heeft te maken met de
vol geld. Beide partijen hebben dus voorstudiekeuze. Uit peilingen blijkt dat zeer
deel bij hogere slaagpercentages, en zoiets
veel studenten pas zeer laat (in september)
is niet onmogelijk. Er zijn -samengevatbeslissen wat ze gaan studeren. Dit hangt
drie oorzaken voor deze zware cijfers.
enerzijds samen met de pasgenoemde
‘plicht’ om iets te moeten kiezen, maar is
Ten eerste zijn er steeds meer stuanderzijds ook te wijten aan een gebrek aan
denten in Vlaanderen die hoger onderwijs
volgen. Nu stroomt ongeveer 60 % van de
concrete info over cursussen, colleges, opachttienjarigen door naar het hoger onderties... Steeds meer eerstejaarsstudenten ‘prowijs2. Bij de universiteiten is die stijging
beren’ eerst een jaartje om zo zelf te oordehet sterkst aan de RUG. Al sinds 1990 zijn
len wat hen het beste ligt. Ook uit een
er elk jaar zowat 1000 studenten meer die
recente enquête onder laatstejaarsscholiezich hier komen inschrijven. Vorig jaar
ren3blijkt veel vraag naar een betere keuzeen studiebegeleiding.
werd de kaap van 20.000 hoofdinschrijvingen gerond, en hoewel het nog wat vroeg
En hiermee ben ik meteen bij de
is om cijfers voor dit academiejaar te handerde oorzaak aanbeland: de studieteren gaan we richting 21.000. De demobegeleiding. Hoewel een verkeerde studiecratisering van het onderwijs moest ervoor
methode vaak de oorzaak is van het falen,
zorgen dat iedereen die wou hoger onderworden er ook nog altijd foute selectiewijs kon volgen. Maar tegenwoordig is het
criteria gehanteerd om iemand al dan niet
eerder zo dat bijna iedereen hoger onderdoor te laten. Nog te veel wordt er -en dit
wijs ‘moet’ volgen, terwijl niet iedereen dat
geldt voor vrijwel alle richtingen- gelet op
ook daadwerkelijk aankan, hetzij intellechet kunnen herkauwen van de cursus, tertueel hetzij financieel. Deze quasi-verplichwijl inzicht verwaarloosd wordt. Een oud
ting komt doordat hoger onderwijs tegenzeer dat blijkbaar erg moeilijk te veranderen is.
woordig bijna automatisch een verlengstuk

Er wordt bovendien nooit rekening
gehouden met extra-scholaire en tijdrovende activiteiten (bv. jeugdbeweging, sociaal en politiek engagement (zowel aan de
universiteit als erbuiten), studentenjobs,
aggregaatsopleiding, eigen kinderen,...) die
toch ook een wezenlijk deel van iemands
vorming en opleiding uitmaken. En het is
jammer dat deze inzet verwaarloosd wordt,
want de naam ‘universiteit’ omhelst toch
juist de notie ‘universaliteit’ die samenhangt met dergelijke bezigheden.
Dergelijke elementen zorgen voor
het lage slaagpercentage in de eerste kandidaturen. Het zijn bovendien niet altijd de
geschiktste studenten die slagen, maar diegenen die uitblinken in het papegaaienwerk
Om alvast de instroom van nieuwe
studenten te beperken gaan er steeds meer
stemmen op om een toelatingsproef in te
voeren. Uitsluiting door middel van zo’n
toelatingsproef is echter onrechtvaardig
omdat momenteel iedereen een universitair
diploma ‘nodig’ heeft. Als men minder
studenten wil dan moet men eerst een kader
creëren waarin meer jongeren ook kunnen
‘overleven’ zonder de noodzaak van dat
stuk ezelsvel.
Om minder jongeren vanuit het secundair onderwijs door te laten stromen
zouden de criteria om toe te treden tot het
ASO verstrengd moeten worden. Jongeren
met een diploma van technisch of beroepssecundair onderwijs hebben immers meer
kans op een fatsoenlijke job dan anderen
die enkel hun humaniora afgewerkt hebben
omdat ze een universitaire opleiding niet
aankunnen.
Als er zich meer jongeren bewust
zijn van dit alternatief dan zal ook de ratrace naar het universitaire diploma verzwakken, wat de instroom vanzelf zou
moeten beperken. Maar over dergelijke ingrijpende veranderingen kan en moet er
zeker nog lang en grondig gediscussieerd
worden.
Pascal Goethals (18 oktober ’96)
' Deze gegevens van de VLIR hebben
betrekking op de academiejaren ‘89- ‘90 tot ‘92- '93.
2 Van die 60 % procent kiest ongeveer een
derde voor de universiteit,
de rest gaat naar een hogeschool.
3Enquête van de katholieke PMS-centra;
resultaten gepubliceerd in
De Standaard 05-06/10/96.
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Teveel drempels

v rij v o o r m indervalide studenten

Vijfentwintig oktober 1996 vierde ‘vzw Begeleiding Studenten m et
een H andicap ’ (BSH) haar eerste lustrum . E r werd teruggeblikt op de tot
nog toe behaalde resultaten , die zeker niet min zijn. Toch rezen er hier
en daar nog enkele bittere stem m en op waaruit blijkt dat nog lang niet
alles rozegeur en m aneschijn is.
Tijdens de viering hield deputé J.P.
Van Der Meiren een (gelukkig) korte toespraak over de inspanningen die de provincie tot dusver gedaan heeft voor studenten
met een handicap. Zo meldde hij dat reeds
zestig miljoen frank subsidies zijn geïnvesteerd in ondermeer aangepaste internaten
en revalidatiecentra. “We moeten echter
niet alleen materiële maar ook mentale
drempels overwinnen. Er moet meer openheid komen in de maatschappij voor gehandicapten m.a.w. er is nog veel werk aan de
winkel om ze volledig te integreren in onze
samenleving.” Prof. E. Broekaert, voorzitter van BSH, verbeterde hem: “Integratie alleen is niet genoeg, we spreken beter
over de inclusie van gehandicapten. We
moeten ze in ons hart sluiten. Uiteindelijk
mag er geen onderscheid meer bestaan.”
Met dit doel werd in 1991 de vzw opgericht. Ze verrichten onderzoek naar de spe-
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cifieke noden van studenten met een handicap. Dit doen ze niet alleen voor studenten
met visuele, auditieve of fysieke problemen maar ook jongeren die lijden aan astma,
dyslexie of afasie worden geholpen.
Ook de studenten zelf kwamen aan
het woord tijdens de viering. Een van hen
vroeg zich terecht af waarom jongeren die
aan topsport doen een apart statuut krijgen
zodat ze hun examens beter kunnen spreiden, terwijl studenten die bijvoorbeeld regelmatig zware astma-aanvallen krijgen dit
niet kunnen.
Achteraf sprak Schamper met Sacha
Van Loo. Hij zit in de tweede licentie
Slavische Talen en is blind. “Eerst heb ik
twee jaar op een tolkenschool Russisch en
Engels gestudeerd, maar omdat ik ook wat
over de cultuur van de Slavische volkeren te
weten wou komen ben ik mijn studies aan
de universiteit begonnen. In het begin ston-

den sommige proffen er nogal sceptisch
tegenover omdat ze dachten dat ik te veel
problemen zou ondervinden van mijn handicap. Ik vind het altijd leuk dat de mensen
me onderschatten in plaats van overschatten: dan kun je ze tenminste verbazen.”
(Sacha lukte hier in ieder geval in want hij
behaalde grote onderscheiding.) “Eigenlijk
ondervond ik relatief weinig praktische
problemen. Gelukkig is er in een kleine
richting als de mijne nog veel persoonlijk
contact met de professoren, wat alles natuurlijk wat makkelijker maakt. Het enige
dat mij een beetje stoort is dat er bij sommige studenten nog een drempelvrees bestaat om mij aan te spreken. Soms hoor ik
mensen vragen aan degene die naast mij zit
hoe ik er in slaag om mijn boeken te lezen.
Waarom vragen ze dat niet rechtstreeks aan
mij ? Ik ben er me ook bewust van dat er nog
veel gapende blikken zijn als ik door de
unief wandel, maar dat is waarschijnlijk
niet te vermijden. De mensen van BSH
hebben mij in ieder geval voor een groot
stuk verder geholpen. Vooral mentaal zijn
ze een grote steun.”
Sandy (08/11/96)
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Een begripbij elke student!

Garbology

Gentse archeologen

boren in v u iln is b e lt

Archeologie, een wetenschap die enkel relevant is voor h et ontsluierten van h et verre m enselijke verleden? Neen, archeologie kan ook z ’n
bijdrage leveren voor de kijk op de h eel recente geschiedenis van de
m ensheid zoals een onderzoek van een p loeg wetenschappers van de
GèMse Universiteit aantoonde. Ze gaven zich over aan garbology, o f in
W SÊpntaal, ze gingen ploeteren in enkele Vlaamse huisvuilstorten.
de onderzochte storten bleek het consumptie- en wegwerp-gedrag van de moderne
Vlaming te weerspiegelen.
Het project van de Gentse archeologen gebeurde met de steun van Flanders
Expo n.v. die hierin een paradepaardje zagen voor hun tweejaarlijkse International
Fair for Environmental and Safety Technology. De archeologen zochten naar vuilnisbelten waarin gedurende enkele decennia afval was gestort afkomstig van eenzelfde bevolkingsgroep. Uiteindelijk viel
de keuze op vier open stortplaatsen in
Gentbrugge waar gestort werd respectievelijk tussen 1957 en 1959, 1958 en 1977,
1970 en 1976,1977 en 1979. Elk van deze
vier stortplaatsen werd bemonsterd met
behulp van een grondboor. Een zwarte stinkende brij werd zo naar bovengehaald, in
plastic bakken gevuld en voor verder on-

Huishoudelijk afval is steeds één
van de belangrijkste informatiebronnen
geweest voor de archeoloog. Afval, het
gevolg van een breed gamma van menselijke activiteiten, draagt in zich de sporen
van die menselijke activiteiten. Afval van
een bepaalde periode vertelt ons over de
toenmalige eetgewoonten, gebruiksvoorwerpen en zo indirect ook over de gebruikte
grondstoffen, de gehanteerde technologieën
en de verspreiding ervan. Aan de hand van
huishoudelijk afval kan men een ruwe schets
van het toenmalige dagelijkse leven reconstrueren. Om nu na te gaan of dit evenzeer
opgaat voor onze recente stortplaatsen als
voor Middeleeuwse afvalcontexten (water- en beerputten, afvalkuilen) onderwierpen prof. J. Bourgeois en kompanen een
aantal Gentse storten aan een nauwkeurig
onderzoek. En inderdaad , de inhoud van

Schamper op Internet

bracht. Bij elke voorstelling staan de
speeldata vermeld en geregeld zijn er
vrijkaarten te winnen.

Als je naar de Sehamperpagina
surft (http://www.schamper.rug.ac.be),
vind je daar allerlei rubrieken, voorgesteld door knappe tekeningen van onze
huiscartoonist.
Nieuwste Schamper: Hier kan je
altijd terecht om rustig de laatst verschenen Schamper te lezen.
1 ! Archief: Hiervindje niet alleen de
vroeger verschenen Schampers maar ook
cenzockpagina met tal vansearch engines,
s.enz...
Film; Alle filmbesprekingen uit
Schamper gegroepeerd per nummer en
per bioscoop, alsook de programmatic
van dëdrie Gentse bioscopen. Bovendien
staat bij elke bespreking o f de film nog
gespeeld wordt o f met.
Muziek: Onze muziekrecensent
volgt het muzikale wereldje op de voet en
brengt in d k : nummer verslag uit. Hier
worden de verschillende muziekartikels
gebundeld tot een ware muztekencyclopedie.
Toneel: Zowel studententoneel als
de: producties van professionele toneelhuizen als ARCA, BlauweMaandagCompagnie, Nteuwpoortthëater,,.. worden
besproken en d p deze pagina samenge-

lingen mogen ziqh aan een bezoekje van
een Schamperredacteur verwachten. Hun
indrukken worden hier op een rijtje ge-
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Internet: we hebben de verschillende mogelijkheden van het Internet uit

vormen,
ï l l l l l Standpunt; -Wie: verlagen $ijr$
;een 'eigen mening*, kan altijd terecht i j
Sehamper’s Standpunt. Hier schrijven
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Lezersgrieven: Als je wil weten
wat andere lezers te vertellen hebben,
moetje de lezersbrieven lezen. Hier vind
j e naast de lezersbrieven die in de papieren verste gepubliceerd werden ook de
onltne-Iezersgrieven,
Agenda: Hopeiijk kan je hier in
de toekomst terecht voor de laatste
uitgaans-tips. Tot nog toe is dit om technische redenen met mogelijk

DUT

derzoek naar Flanders Expo gebracht. Daar
werd de smurrie gespoeld en gezeefd totdat
men ongeveer 250 kg materiaal overhield:
dierlijke resten, verpakkingsmateriaal, zaden en pitten.
Een inventarisatie van het gevonden
materiaal volgens de vindplaats en een onderlinge vergelijking van deze data maakte
volgende tendenzen duidelijk. Heel frappant was de daling van sintels en steenkoolresten vanaf de jaren ’60 wat illustreert dat
Gent rond deze tijd vrij snel overschakelde
op andere energiebronnen. Daarnaast benadrukt dit onderzoek nog-maals de enorme
vergankelijkheid van papier en zijn informatie. Ondanks de alomtegenwoordigheid
van papier in de twintigste eeuw vond men
in de recentste storten slechts 5 % en in de
oudste storten slechts 1 % papier terug.
Het gidsfossiel van de late 20ste
eeuw zal dan waarschijnlijk ook gevormd
worden door verpakkingsmateriaal. Na de
jaren ’60 toont de inhoudsanalyse van de
storten een bijna explosieve groei aan van
verpakkingsmateriaal, voornamelijk door
toenemend gebruik van kunststoffen naast
glas en metaal. De verpakkingen van de
voedingswaren kunnen bovendien vaak heel
fijn gedateerd worden zonder bijkomend
onderzoek dankzij de vermeldingen van
versheidsdata. Uit de analyse van het
verpakkingsmateriaal komt tevens de toenemende consumptie van margarine en frisdranken naar voren sedert het begin van de
jaren ’70, wat gepaard gaat met een grotere
verscheidenheid van de verpak-kingen
(margarinevlootjes, flesjes, blikjes). Een
andere trend is de stijgende frequentie van
de kippenresten en het zeldzamer worden
van konijnenbotten, wat de teloorgang van
het konijn en de opmars van de kip in het
Vlaamse menu illustreert. Tenslotte verhaalt de vuilnisbelt ook de seksuele revolutie, wat zich uit in het terugvinden van
enkele voorbehoeds-middelen en verpakkingen ervan vanaf de jaren ’60.
Archeologisch onderzoek van moderne materiële resten leidt dus niet echt tot
wereldschokkende nieuwigheden maar bevestigt wel de trends die uit de klassieke
bronnen (geschreven, beeldmateriaal, interviews) blijken. De waarde van garbology
moet dan ook gezocht worden in de neutrale aanvulling die het vormt op de klassieke bronnen.
Dus heren amateur-archeologen,
spoedt u naar uw plaatselijke vuilnisbelt
want daar ligt uw toekom st! Geef toe, een
grijs brokje fossiel kan toch in de verste
verte niet tippen aan een veelkleurig botervlootje met vervaldatum januari 1967.
B R I& AN /l4/02/97)

Waaw! Internet!
:Hin tern et is dè hype van de laatste jaren . D aar lijkt h et toch op.

Iedereen die in wil zijn, heeft een eigen site op h et web, o f op zijn m inst
een eigen E-m ail-adres. Toch is h et Internet geen cat-walk-trend.
Netwerkmedia zoals het internet
zullen steeds meer in gebruik raken in de
nabije toekomst. En je studententijd is de
ideale periode om het medium in de vingers
te krijgen.

“Dat zal wel, maar wat is
dat Net precies?”
Het Internet is een wereldwijd netwerk van computers die op een of andere
wijze met elkaar verbonden zijn (gewoonlijk via telefoonlijnen en kabeldistributie).
Hierdoor kan je vanop eender welke aangesloten machine alle informatie opvragen
die zich op eender welke andere aangesloten computer bevindt, waar ook ter wereld.
Bovendien kan iedereen de informatie die
jij zélf op jouw computer beschikbaar stelt
zonder problemen raadplegen. Het Internet
is dus één grote, steeds aangroeiende
biblioteek, waar iedereen naar believen zijn
kennis aan de wereld kwijt kan.
Maar het Net biedt niet enkel informatie. Het is ook het meest veelzijdige
communicatiemiddel ter wereld. Even een
vraag over de kursus filosofie aan een medestudent stellen of urenlang discus-sieren
met een Nieuw-Zeelander over de onzin
van de Japanse robotica, het kan allemaal!
En dat is nog maar het topj e van de ij sberg...

“Cut the crap! Wat probeer je ons nu duidelijk te
maken?”
Wel, als je in de toekomst wat wil
betekenen, dan m oetje nü reeds uitvissen
hoe dat internet in mekaar zit. En de RUG
biedt je daarvoor de ideale kans: alle studenten krijgen GRATIS toegang tot de
mysteries van het Net. Zolang je blijft studeren, kan je kosteloos het internet onveilig
maken. Sommigen bissen speciaal düürvoor.
Wat moet je doen? Allereerst: ga
naar het Academisch RekenCentrum
(ARC), gebouw S9 op de Campus Sterre,
Krijgslaan 281 te Gent. Wend u daar tot het
onthaal dat elke werkdag open is van 8 tot
12 en van 13.30 to 17 uur. Daar zegt u aan
het loket dat u een “account” op eduserv
wil.
Een account, dat wil zeggen een
toegangsnaam en een paswoord. Deze account verleent je toegang tot een server.
Een server is een zeer krachtige computer
die toegang biedt tot het internet voor een

grote groep mensen. De server “eduserv”
doet dit voor RUG-studenten. (In feite zijn
er 2 servers: “eduserv 1” voor kandidaturen
en “eduserv2” voor licenties).
Mensen die niet enkel vanop de PC’s
in de gewone computerklassen willen internetten, maar bijvoorbeeld ook vanop de
PC’s in de gebruikerszaal van het ARC of
vanop de terminals in de hal van Home
Vermeylen, moeten dit expliciet vermelden, want zij hebben nog een tweede paswoord nodig.

“OK, ik heb nu een account. What’s next?”
Nu begeef je je naar een plaats waar
computers staan die toegang tot internet
verlenen. Elke faculteit heeft zijn eigen
computerklas, en elke faculteit biedt op die
computers ook internettoegang aan.
Je start een computer naar keuze op,
en na enige minuten verschijnt er een keuzemenu op je scherm. Een van de keuzeopties
is “telnet eduserv 1”, een andere is “telnet
eduserv2”. Je typt het nummer in dat bij
jouw keuze hoort, en meteen wordt je verbonden met eduserv. Je moet achtereenvolgens je toegangsnaam en je paswoord
intypen, waarna je, eindelijk, ingelogd
bent!!!

“Wow! Keineig! Maar
ehm, er gebeurt niks?”
Dat klopt, om nu ook iets te kunnen
döen, moetje de computer vertellen wèt je
wil doen. Je kan bijvoorbeeld trachten te Emailen, door “pine” in te tiepen. Pine is een
postverwerkingsprogrammaatje. Eenmaal
in pine binnen, verschijnt er weereen keuzemenu. Door bv. “i” te tiepen, krijg je een
lijst van alle E-mailtjes die reeds naar jou
gestuurd zijn; met “c” kan je zelf een mailtje sturen; met “q” verlaat je pine weer.
Lees de help (“ ?”) maar voor meer
informatie. Als je daarna eduserv weer wil
verlaten, typ je “exit”.

“Tof, maar ik wil liever
surfen!”
Laat mij dan eerst even uitleggen
wat het World Wide Web ofte WWW is. Het
WWW is in feite een verzameling van
documenten (pages) waarop teksten, tekeningen, geluidsfragmenten, video-beelden,
grafieken en dergelijke meer kunnen staan.

Op dit moment zijn er miljoenen documenten op het Web te bezichten en de lijst van
behandelde onderwerpen is vrijwel eindeloos.
Om al deze documenten op het Web
te kunnen bekijken heb je een programma
nodig dat doorheen het WWW kan bladeren. Een browser heet dat. Netscape is zo
een browser. Netscape is te vinden in alle
knooppunten van de RUG. Je start
als volgt op: nadat je de computer hebt
opgestart, kies je WfW (Windows for
Workgroups) uit het keuzemenu (optie 4).
Klik het icoontje TCP/IP aan, en vervolgens het icoontje Netscape Navigator.

“En hoe zit
dat beest ineen?”
Een URL (Uniform Resource Locator) is het adres van een document op het
Web. Elk document heeft een eigen adres
dat bestaat uit een reeks letters en tekens.
De URL van een document vind je in het
invulveld naast het woord “location”. Je
kan een nieuw document bekijken door de
actuele URL te wissen, een nieuwe in te
tikken en op de enter-toets te drukken.
Bijvoorbeeld:
http://www.schamper.rug.ac.be.
Je zal merken dat bepaalde gedeelten van het document een andere kleur
hebben en onderlijnd zijn. Dit zijn links.
Door op deze links te klikken kan je een
document bekijken dat in verband staat met
het onderlijnde tekstgedeelte. Probeer het
gewoon eens uit, het is simpeler dan het
lijkt!
Je hebt nu enkele basishandelingen
voor het internet vast. Wil je nog meer
informatie, surf dan eens naar
h tt p : //w w w .z e u s .r u g .a c .b e /
folder20.html
voor een degelijke inleiding tot het
internet, en naar
http://www.schamper.rug.ac.be/
internet
'
voor alle intemet-artikels uit de vorige jaargang van Schamper! Lees er alles
over WWW en Netscape, newsgroups,
mailing lists, talken, chatten, IRC, lynx,
telnet, ftp, gopher, MUD, krotnet, en nog
véél meer van dat fraais...
(MDG & DDT)
(complilatie 18/10/96 & 08/11/97)

Ietwat beneveld maar niettemin
heel dapper, strompelde ik na een vermoeiend fuifgebeuren huiswaarts en zag
hem terug... Reeds vanop enkele meters
afstand meende ik z’n, mij ooit zo vertrouwde, silhouet te herkennen. Doch mijn door illusies getekende gevoel voor realiteit temperde elk opborrelend gevoel van
euforie: het was quasi onmogelijk dat ik mijn oude gabber vier
jaar na z’n ontvoering zo maar tegen ‘t lijf zou lopen. Naarmate
ik hem naderde ontwaarde ik elementen die m’n vermoeden
zowel sterkten als ontkrachtten: die zwarte kleur kon de zijne
niet zijn maar dat sexy gevormde zadel en die karakteristieke
onaërodynamische koplamp, zo had ik er nooit een tweede
tegengekomen. Dan maar de ultieme krastest: driftig pulkte ik
met m’n nagels wat lak van het frame tot een vuilbakkengrijze
tint dagzoomde. Geen twijfel mogelijk! Hij was het werkelijk,
m’n allereerste fiets uit m’n studentencarrière. Ik kreeg een krop
in de keel en was diep geroerd zoals dat enkel kan in een bepaald
stadium van dronkenschap. Ik kon nog net m’n tranen onderdrukken toen ik me bewust werd van de aanwezigheid van
enkele passanten die me met een onbegrijpende blik aanstaarden.
Ik herinner het me nog alsof het gisteren was toen we 4
jaar geleden gedwongen werden in enkele luttele seconden
afscheid van elkaar te nemen. Geen van ons beide wist toen hoe
het verder moest...
Ik had hem ter voet genomen om snel nog wat inkopen te
gaan doen doch bij ‘t warenhuis aangekomen realiseerde ik me
dat i k ‘s vriends ketting niet bij had. In een bui van overmoed (je
bent jong) snelde ik toch de supermarkt binnen en zorgde ervoor

dat ik in een mum van tijd terug buiten
was. Te laat want vanuit de (automatische) deuropening zag ik een langharige snoodaard m’n partner onderzoeken op de aanwezigheid van een
slot. Ik brulde nog zoiets als “Hé kerel, wa gaat da hier zijn?!”,
maar hierdoor opgeschrikt, sprong het schoelje vliegensvlug op
het zadel van mijn stalen ros en demarreerde weg. Ik liet mijn
zakken met etenswaren vallen en zette nog een achtervolging in
maar na zowat tweehonderd meter zat ik kapot en moest lossen.
De daaropvolgende dagen inspecteerde ik zorgvuldig alle fietsen
die mijn wegen kruisten, vastbesloten om de boef eens goed
onder handen te nemen, maar het heeft tot op heden niet mogen
zijn. Ondertussen zijn talloze fietsen de revue gepasseerd, had ik
zelf korte tijd een bloeiend handeltje in gestolen fietsen en staat
er nog steeds een betonschaar op ‘t kot. Zodoende zijn deze
rancunegevoelens geleidelijk een stille dood gestorven.
Even dacht ik er nog aan om ‘t slot te kraken en ‘mijn’
vehikel te recupereren. Maar na die vier jaar zijn we misschien
wel wat van elkaar vervreemd, beiden getekend door verschillende feiten des levens. Bovendien wou ik hem niet kwetsen door
een confrontatie met mijn huidige partner, een volbloed 900 cc
motor. Mijn omzwervingen per fiets zijn dan ook veel minder
geworden en ik vond het misdadig om hem stilletjes bij mij te
laten wegkwijnen terwijl ie misschien nu opnieuw een wilde
eerstejaars dient.
Ik heb toen nog eens met z’n bel gerinkeld, een dof
vaarwel gemompeld en ben zonder ommezien verder richting
kot gestrompeld.
Bn&An (17/01/97)

Kort en prachtig

Z ijn Lim burgers im potent?

8

Wat we reeds allemaal wisten is nu
door een wetenschappelijk onderzoek bevestigd: Limburgers zijn wat achter... gesteld. Uit een studie aan de KUL bleek dat
maar 48 procent van de ingeschreven
Limburgse studenten uiteindelijk een diploma behaalden, tegenover 55% van de
Brabanders en een kleine 60% van de OostVlamingen. Absolute toppers waren -uiteraard - de West-Vlamingen, met 65 procent.
£££ En dankzij de taalkundigen van de
RUG, KUL en de Universiteit Nijmegen
zullen Limburgers (of West-Vlamingen,
we willen onze vrienden Limburgers nu
ook niet stigmatiseren) eindelijk eens kunnen begrepen worden. Men werkt namelijk
aan een electronisch woordenboek van
alle dialecten in Vlaanderen. Om te weten
welk dialectwoord in een bepaalde steek
gebruikt wordt voor een ABN-woord, volstaat met een muis een ‘dialectenkaart’ aan
te klikken, waarna het dialectwoord niet
enkel op het computer-scherm verschijnt,
maar laat een stem ook de correcte uitspraak horen. £££ Primeur: prof. Luc
Jordaens slaagde als eerste Belg erin een
‘atrialedefibrillator’ in te planten. Dit ‘ding’
dient lage energieschokken toe om het normaal hartritme te herstellen. De persconfe-

rentie om dit mee te delen diende wel enkele maanden uitgesteld te worden nadat
prof. Jordaens werd aangereden door een
fietser. Sindsdien werkt hij aan een autobumper met elektroshocks: hoe rijd ik op
donderdagavond vlot door de Overpoortstraat? £££ De Raad van Bestuur besliste
“om passend te reageren op de uitdagingen
van de toekomst” door in de loop van 1997
meer dan 30 professoren aan te werven,
evenals 59 nieuwe ATP-leden (Administratief en Technisch Personeel) en 26,7
assistenten. Vraag hierbij is natuurlijk: waar
is die resterende 0,3 gebleven? 0,3 promille, misschien? £££ Rector Willems
mocht het fijne sommetje van 110 miljoen
frank aan royalties incasseren, afkomstig
van een octrooi op de Pl-technologie. Om
de inkomsten uit royalties te verhogen wordt
ook gedacht aan het uitbrengen van een CD
‘UG goes pastish’, waarop professoren op
een triphop-ritme en met strijkorkest zullen
voorlezen uit eigen werk.£££ Met de inkomsten van deze CD en vooral de
investeringstoelage van 369 miljoen frank
voorziet de UG renovaties voor home
Fabiola en Vermeylen, terwijl in alle homes alsook resto Overpoort de veiligheid
verbeterd zal worden. Krantentitels als

“Gehaktbal overvalt student in resto Overpoort” of “Verkeersdrempels moeten sneld u iv els-serv ice teg en g aan ” behoren
voortaan dus tot het verleden. Een nieuwe
studentenresto staat ook op stapel en in
oktober 1999 moet er een nieuwe home aan
de Sterre staan, klaar om een lentefrisse
lichting studenten het derde millennium
binnen te loodsen. Terwijl iedereen weet
dat in 2000 de wereld zal vergaan, dat wist
een Jehovagetuige me gisteren toch te vertellen, om 8 uur ‘s morgen. £££ Met Europese steun mag prof. Comhaire een healthproduct ontwikkelen om de afnemende
mannelijke vruchtbaarheid tegen te gaan.
Men overweegt het product, dat de werking
van schadelijke stoffen die de vruchtbaarheid aantasten tegen gaat, te verwerken in
een speciale yoghurt. Met aardbeien- of
abrikozensmaak? £££ Goed nieuws voor
rechtenstudenten. Het bestuur van de
Vlaamse Juristenvereniging besloot onlangs
“van docenten van de rechts-faculteiten
mag worden verwacht dat ze uitleggen
waarom een wettelijke regel zo luidt.” Grote
paniek echter onder de docenten: aangezien het hen vroeger zelf niet uitgelegd
werd, hebben zij evenmin een idee waarover ze spreken. (Nico)

Alternatief op kot.
§ Dit artikel heeft niet de intentie om dieper in te gaan op de ‘Kotstudent Modalus
Vulgaris ’ die elk jaar traditiegetrouw op jacht gaat naar een bepaald volume lucht
begrensd door 4 muren, een plafond en vloer, voorzien van bed, stoel en tafel.
Neen, ik wil hier het licht werpen op
een meer fascinerende soort: de ‘Kotstudent
Altemativus Altemativi’ die, zoals hieronder blijkt, nog verder valt op te splitsen in
verschillende subsoorten.

De citéstudent
An is één van de happy few die erin
geslaagd zijn om een citéhuisje te bemachtigen. Zij bewoont dit huisje reeds 5 jaar en
betaalt hiervoor maandelijks 4300 BF, waar
nog eens 2000 BF water, gas en electriciteit (per mnd) moeten bijgeteld worden.
Het eerste jaar betrok zij het huisje samen
met haar zus. Toen deze afstudeerde, verhuurde zij één kamer onder aan een vriend.
Dit verliep echter met de nodige spanningen zodat zij het daaropvolgende jaar besliste om niet meer onder te verhuren. Meteen wordt één van de pijnpunten duidelijk:
de geringe privacy maakt een citéhuisje
eerder geschikt voor een koppel of broers/
zussen met goede verstandhouding. De lage
huur van An wordt verklaard door het feit
dat het hier gaat om een ‘naakt’ citéhuisje,
dit betekent dat er oorspronkelijk noch sanitair noch enige vorm van verwarming
aanwezig was. Gelukkig behoorde Ans
vader tot de categorie Handige Harries. De
gemeenschappeüjke toiletten (7) en douches
(2) voor 22 huisjes vormen een bijkomende
verklaring voor de lage huurprijs. Bij een
zwoele zomerbries misschien een aangenaam tochtje, maar drommels ver tijdens
een barre winternacht. Wat An het meest
aantrekt in het citéleven, zijn de rijke sociale contacten met het amalgaam van
hoofdzakelijk jonge mensen dat er leeft. In
examentijd geeft het broeiende citéleven
soms wel wat problemen gezien social
talks bij goed weer al eens uitgroeien tot
spontane feestjes.
Plaatsen in Gent waar men cités kan
aantreffen: Bijlokevest, Voetweg (Overpoort), zijstraten van Muynckkaai, Hoogstraat, Brugse Poort, Muide,... Let wel dat
deze huisjes meestal vrijkomen buiten de
periode van de kotenjacht.

De "samen huisje huren"
student
Carlito zocht en vond een manier om
zich goedkoper en toch comfortabeler dan
de ‘Kotstudent Modalus Vulgaris’ te huisvesten. Vorig jaar vatte ie samen met twee
vrienden het plan op om samen een huis te
huren. Ze slaagden erin een huis met 3

slaapkamers, badkamer, keuken, ruime living en koer voor 14000 BF op de kop te
tikken. Carlito kon de huurovereenkomst
op zich nemen omdat z’n vader zich borg
wou stellen. Dit is vaak noodzakelijk omdat de meeste huiseigenaars vragen of men
een vast inkomen kan garanderen. Hun
respectievelijke ouders deelden de waarborg (3 maanden huur). Het huis was natuurlijk niet bemeubeld, maar afdankertjes
van thuis en tweedehandsjes brachten soelaas. Naast de duidelijke voordelen, goedkoop en comfortabel (ligbad, living ofte
eigen fuifzaal) moeten twee pijnpunten in
acht worden genomen. Vooreerst dient 12
maanden huur betaald te worden terwijl
men op de meeste koten slechts 10 of 11
maanden betaalt.Bovendien zit Carlito vast
aan een 3 jaren-huurcontract ( wat moeilijkheden kan opleveren als één van de
vrienden besluit op te krassen) en draagt hij
als contractant, samen met zijn vader, de
volle verantwoordelijkheid.

Ondernemende student
David, die een jaar geleden is afgestudeerd, kocht vijfjaar terug zelf een herenhuis, gelegen in de studentenbuurt. Met
de filosofie van “alle geld dat jij betaalt aan
huur tijdens mijn studies, is geld dat zowel
ik als jij kwijt bent” kon ie z’n vader ervan
overtuigen om hem bij de aankoop van een
eigen huis te steunen. Deels buigend op z’n
eigen spaarcenten maar grotendeels terugvallend op een lening waarvoor vaderlief
zich borg stelde, haalde ie z’n slag thuis.
De aankoop draaide rond de twee
miljoen. Tijdens de daaropvolgende zo-

mervakantie richtten hij en zijn vader het
huis rudimentair in als koten. Op die manier werd de maandelijkse aflossing van de
lening gefinancierd door de verhuur van de
koten. Onze pientere student woonde zelf
quasi gratis. In tussentijd bleef David met
regelmatige tussenpozen het huis verder
renoveren, waardoor het flink in waarde
steeg, en maakte hij z’n studies af. Binnen
5 jaar zal de lening afbetaald zijn en heeft ie
een kapitaaltje achter de hand. Zelf handig
zijn en gesteund worden door een (liefst
handige) ouder lijken mij voor dergelijke
onderneming onontbeerlijk.

de kotparasiet
De ‘kotparasiet’, ook wel eens ‘kotvlo’ genaamd, is een heel bijzondere
variëteit van de ‘Kotstudent Altemativus
Altemativi’. Ik was dan ook uitermate verheugd een dergelijk exemplaar tegen het
lijf te lopen bij het kraken van een fiets.
Toen Ronald eind september jongstleden de trieste mare te beurt viel gebuisd te
zijn, ontzegden zijn ouders hem de financiële steun voor een kot (rechten van de
student!!!). Het werd Ronald zwart voor de
ogen: het einde van zijn vol waardig studentschap. Maar daar daagde het licht en sprak
tot hem de stem van de H. Geest ( Hij
bestaat echt !): “Koopt u met uw laatste
geld een opvouwbaar bed met wieltjes.”
Deze investering is naar Ronalds eigen
zeggen de beste van ‘s mans leven geweest.
Sedertdien logeert Ronald elke week bij
een andere vriend (met kot). Hijzelf ziet het
als een Heilige Missie. Ronald nam afscheid met de evidente vraag of ie eventueel een weekje in het Schamperlokaal
kon logeren.
Bri&An (8/11/96)

DNA gesignaleerd in Gent
Het laboratorium voor farmaceutische biotechnologie van de RUG is het
door de Belgische overheid erkend instituut voor het identificeren van personen op
basis van hun genetisch materiaal, DNA
(De Morgen oktober ’96).
DNA (desoxyribonucleïnezuur) is
het materiaal dat de basis vormt van de
genen en de chromosomen. Deze complexe
structuren kan men terugvinden in alle cellen van het menselijk lichaam, behalve in
de rode bloedcel. Het DNA maakt elk individu uniek op de aardkloot. Aan de hand
van zaad, bloed of een haar kan men dus
veel gemakkelijker en preciezer (al dan niet
criminele) individuen van mekaar onderscheiden.
Het labo voor farm aceutische
biotechnologie houdt zich uitsluitend bezig
met DNA-onderzoek voor gerechtelijke
doeleinden. De vraag is nu in hoeverre deze
gegevens aangewend mogen worden voor
niet-politionele doeleinden en hoe politie
en gerecht er zélf mee omspringen. Volgens prof Elfride Van den Eeckhout,
diensthoofd van het Gentse labo, is de DNA-

informatie die voor gerechtelijke doeleinden wordt gebruikt niet gelijk aan die voor
medisch onderzoek. De stukjes van de
DNA-streng die worden aangewend voor
medisch onderzoek bevatten gegevens in
verband met de fysieke en psychische toestand van de onderzochte persoon. Deze
worden niet onderzocht bij gerechtelijke
zaken en dus schendt men de fysieke integriteit niet. Dit is wel mogelijk bij een
gewoon bloedstaal. Nog steeds volgens de
prof dringt zich dan ook een herziening op
van de huidige wetgeving die verdachten
de mogelijkheid biedt DNA-onderzoek te
weigeren op grond van aantasting van de
privacy.
Uit gegevens van de Liga voor de
Mensenrechten blijkt dat de verwerking
van politieke en gerechtelijke informatie
met betrekking tot rechtsgedingen, misdrijven, veroordelingen en dergelijke slechts
gebruikt mag worden voor doeleinden die
door de wet vastgelegd zijn. Bovendien is
er de verplichting om de niet meer nuttige
gegevens te verwijderen (wanneer deze niet
meer als nuttig worden aanzien, staat het

echter vrij voor interpretatie). De Liga vertelde ook dat privé-personen noch overheidsdiensten over deze informatie kunnen
beschikken. De politiediensten mogen ze
ook niet aan derden meedelen. En volgens
art. 90 bis Wetboek van Strafvordering :
“buiten ontdekking op heterdaad kan geen
onderzoek aan het lichaam worden bevolen
dan door de raadkamer of door de kamer
van inbeschuldigingstelling of door de rechtbank of het hof dat van de misdaad of het
wanbedrijf kennis neemt. De verdachte kan
op eigen kosten het onderzoek laten bij wonen door een geneesheer van zijn keuze.”
Conclusie is dan ook dat er geen
grond ‘lijkt’ te zijn om aan te nemen dat
DNA-tests in het kader van een gerechtelijk onderzoek een schending van privacy
inhouden. Nu alleen nog hopen en erop
vertrouwen dat iedereen de regels naleeft
en er geen informatie wordt doorgesasd
naar mensen of instellingen voor wie we
liever bepaalde dingen privé houden...
S. (17/01/97)

C o n tin g e n te r in g in g e n e e s k u n d e

Helft m inder artsen in 2006

Vrijdag zes feb ru a ri 1997 keurde de federale regering de contingenteringsplannen van M inister van Volksgezondheid M arcel Colla goed .
D oor die beslissing mogen er in België in 2006 m aar 600 nieuwe artsen
m eer bijkom en en v a n a f2002 m aar 140 tandartsen.
Dat de federale regering het contingenteringsvoorstel van minister Colla zou
goedkeuren stond eigenlijk al bijna vast.
Op 27 november 1996 was er immers al een
akkoord bereikt tussen de ministers Colla
en De Galan, de artsensyndicaten en de
ziekenfondsen. Dat voorstel bepaalt dat er
in 2006 nog maar 600 Riziv-nummers zullen worden toegekend, de helft van het
huidige aantal. Wel geldt er een overgangsregeling vanaf 2004: in dat jaar worden er
nog 700 dokters erkend, het jaar erop 650.
Ook het aantal tandartsen wordt beperkt: in
2002 en 2003 komen er maximaal 140 bij.
Om te verhinderen dat hierdoor afgestudeerde (tand)artsen hun beroep niet
zouden kunnen uitoefenen, was Vlaams
Minister van Onderwijs Van den Bossche
wel verplicht om (in Vlaanderen) een
oriënteringsproef in te voeren. Die proef
vindt ingang vanaf het academiejaar ’97’98. Zo kan het aantal studenten dat aan de
(tand)artsenstudie begint beperkt worden.

Maar omdat er de eerste driejaar nog geen
numerus fixus verbonden is aan die proef
lopen een aantal studenten het risico buiten
het contingent te vallen. Er wordt deze
studenten echter nog enig respijt gegeven.
Als er in 2006 bijvoorbeeld 615 artsen
erkend willen worden dan mag dat, op
voorwaarde dat dat surplus de volgende
vijf jaar in evenwicht wordt gebracht.
Van den Bossche is echter niet tevreden met de goedkeuring van het voorstel Colla. Met name het hanteren van de
60/40 verdeelsleutel zit hem dwars. Deze
sleutel bepaalt dat van de te erkennen 600
artsen er 360 in Vlaanderen moeten studeren en 240 in Wallonië. Hiertegen hadden
de Vlaamse rectoren geprotesteerd omdat
Wallonië met een groter artsenoverschot
kampt dan Vlaanderen. Van den Bossche
steunde dit protest maar zijn kritiek werd
genegeerd.
Evenmin tevreden zijn de studenten.
Al in november 1996, na de overeenkomst

tussen de ministers, de artsensyndicaten en
de ziekenfondsen hebben zij scherp gereageerd tegen dit besluit. Zij zijn niet zozeer
gekant tegen de beperking van de instroom
door middel van een oriënteringsproef maar
ze vinden het vooral onrechtvaardig dat
nog steeds de mogelijkheid bestaat dat studenten na zeven jaar studeren (of vijf in het
geval van de tandartsen) het risico lopen
niet erkend te worden. Deze studies zijn vrij
strikt beroepsoriënterend en dus zijn er
bijna geen uitwijkmogelijkheden als ze niet
als dokter aan de slag kunnen.
Bovendien vragen de studenten geneeskunde zich af wat er geworden is van
de structurele maatregelen die Colla had
aangekondigd om de uitgaven in de gezondheidszorg te beperken, want dat was
uiteindelijk de aanzet tot Colla’s beslissing. En wat met de vele Nederlandse studenten die hier geneeskunde komen studeren? Moeten die opgenomen worden in het
contingent, ook al keren de meesten na hun
studies naar eigen land terug?
Ondanks het aanvankelijke protest
van de studenten zijn acties uitgebleven en
lijken ze zich bij de beslissing te hebben
neergelegd. Of zijn ze ziek misschien?
PG (28/02/97)

De jobdienst
Wat m inister Van den B ossche ook m oge beweren, studeren aan de
universiteit kost geld. Om een deel van hun studies te finan cieren o f
gewoon om een zakcentje bij te verdienen, trekken jaarlijks honderden
studenten naar de Jobdienst. D aar kan men terecht voor tew erkstelling
binnen een universitaire dienst, alsook voor jo b s bij de privé-sector. En
om de student in hun zoektocht nog beter te begeleiden, kan men zich
tegenwoordig via internet online inschrijven en de vacatures opvragen.
Iedereen die ingeschreven is als volledig dagstudent aan de universiteit of aan
een instelling van het HOBU kan zich inschrijven. Wie de jobs uiteindelijk krijgt,
wordt bepaald volgens een aantal door de
Sociale Raad vastgelegde criteria. Er wordt
o.a. rekening gehouden met het feit of men
al dan niet beursgerechtigd is, of bisser is,
of men een bijkomende of een uitzonderlijk
dure opleiding volgt.
Op het inschrijvingsformulier dient
ook het maandelijks inkomen waarover men
beschikt ingevuld te worden. Aan de hand
van deze gegevens wordt een rangorde opgesteld naar prioriteit. Volgens die rangorde worden de vacante jobs dan toegewezen.

Inschrijving
Inschrijven kan men via de infokiosken die in de cafetaria’s van De Brug
en de Overpoort geplaatst zijn en via de
pc’s in de facultaire computerklassen. Surf
via internet naar http://w w w .adm in.
rug.ac.be/Jobdienst/ en vul aan de hand
van uw stamnummer en geboortedatum uw
inschrijvingsformulier in. Op de site kan
men terzelfdertijd ook de werkaanbiedingen
bekijken.

hoe werkt

Wie ingeschreven is, wordt ook automatisch op de hoogte gehouden van de
trimestriële aanwervingen voor de studentenrestaurants. Per trimester komen de jobs
in de resto’s namelijk opnieuw vrij en kan
er voor gesolliciteerd worden. In de praktijk worden deze contracten echter veelal
gewoon verlengd.
Op het moment datje begint te werken, moet een schriftelijk contract opgemaakt en ondertekend zijn. Ondertekening
impliceert tevens dat je je akkoord verklaart met het ontvangen arbeidsreglement.
Er kan ook schriftelijk overeengekomen
worden hoe lang de proefperiode zal duren
(min. 7 - max. 14 dagen). Wanneer de duur
niet expliciet wordt afgesproken, bedraagt
hij automatisch 7 dagen. Meer details hierover vind je in de brochure van de jobdienst.

Loon
Studenten krijgen het minimum gewaarborgd uurloon, dat momenteel 258
frank per uur bruto bedraagt. Dit uurloon
vermenigvuldigd met het aantal uren datje
werkt vormt je brutoloon. Hiervan worden
twee zaken afgehouden. In de eerste plaats
betaal je een sociale zekerheidsbijdrage
(RSZ): 13,07%
van het bruto* loon. Vanaf het
moment dat je
14 500 frank
per maand verdient, gaat er
ook nog eens
b ed rijfsvo o rheffing van je
brutoloon af.
Beide bedragen worden automatisch van
je loon afgehouden. Leuk
om te weten is
datje als RSZbetaler recht
hebt op vakantiegeld. Dit bedraagt 14,8%
van je brutoloon en wordt

DE JOe>Di£W5T?

uitbetaald na afloop van de arbeidsovereenkomst.
Vanaf 1 januari ‘97 moet nu ook
RSZ betaald worden door studenten die
tijdens de zomer één maand jobben, namelijk 2,5% van het brutoloon. Dit is een van
Dehaenes begrotingsmaatregelen die 750
miljoen moet opbrengen. Gevreesd wordt
dat het niet bij 2,5% zal blijven maar dat op
termijn de volle bijdrage zal afgehouden
worden.

Belastingen
De bedrijfsvoorheffing wordt wel
automatisch van je loon afgehouden, maar
wanneer je jaarlijkse netto-inkomen niet
meer dan 198 000 frank bedraagt, krijg je
het bedrag van de bedrijfsvoorheffing het
jaar na je belastingsaangifte volledig terugbetaald. Bij je netto-inkomen rekent men
ook 80% van het alimentatiegeld dat je
eventueel krijgt. Je gaat dus niet snel zelf
belastingen moeten betalen. Voor de ouders
kunnen echter wel nadelen verbonden zijn
aan het feit dat zoon- of dochterlief een
centje bij verdient. Voor de Belastingen ben
je persoonlijk ten laste van je ouders zolang
je netto-belastbaar inkomen van het vorige
jaar niet meer dan 72 000 frank bedraagt
(108 000 frank voor wie ten laste is van een
alleenstaande ouder). Je netto-belastbaar
inkomen bereken je door van je bruto-loon
je sociale zekerheidsbijdrage en je bedrijfslasten af te trekken. De bedrijfslasten zijn
een forfaitair bedrag, namelijk 20% op de
eerste 165 000 frank die je bruto verdient.
Wanneer je dus meer verdient dan 72 000
frank /108 000 frank ben je niet meer fiscaal
ten laste van je ouders en hebben zij geen
recht meer op een belastingsvermindering.
Naargelang het aantal personen ten laste
kan dit een meerbelasting van 10 000 tot 60
000 frank bedragen.

Kinderbijslag
Voor de kinderbijslag telt niet hoeveel je verdient maar wel het aantal uren dat
je werkt. Je hebt recht op kindergeld zolang
je niet meer dan 79 uur per maand werkt.
Wanneer je deze norm overschrijdt, verliest het gezin het bedrag aan kindergeld dat
betaald wordt voor het jongste kind. Dit is
dus procentueel het grootste inkomen van
alle kinderen. Goed om weten is dat wanneer je in de maand juni meer dan 79 uur
werkt, je niet enkel voor die maand maar
ook voor de vakantiemaanden je kindergeld kwijt bent. Opletten dus om bij de
eindafrekening niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
AW (17/01/97)

A d verten tie

M n rekening,
vanaf m/n studies tot
het beroepsleven.
D at noem ik G-kracht.
O m af te ste v e n e n o p u w 2 5 ste le v en sja a r is er n u G e t to 2 5 . M é é r
d an a lleen ee n z ic h tr e k e n in g , staat G e t to 2 5 u bij v a n a f u w
stu d ies, bij u w e e r ste job, v a n h et b eh a len v a n u w rijb ew ijs tot
h et in rich ten van u w eerste a p p artem en t. M e t d it p a k k et b ancaire
en e x tr a -b a n c a ire d ien ste n b eh ee r t u u w v rije tijd sb u d g et, reg elt
u al u w u itg a v e n e n h a a lt u h et b e s te u it u w in k o m e n . D e
B a n co n ta ct/M r. C a sh -, P ro to n - en V isa-kaart* zijn sle c h ts en k ele
v o o r b e e ld e n u it ee n w a a ie r aan v o o r d e le n . L e e f u w e ig e n le v en .
G e t to 2 5 g e e ft u e e n d u w tje in d e ru g...
* O n d e r v o o rb e h o u d v a n a a n v a a rd in g v an het dossier.

< ?w _______________________________________________________
W ilt u m e e r in fo rm atie o v er G et to 2 5 ? L oop even lan g s in een
G e n e ra le B a n k -a g e n tsc h a p ot bel g ra tis 0800/16789 v an m a a n d ag tot
v rijd a g van 7 to t 22 u. en ’s z a te rd a g s v an 9 to t 17 u.
N aam :
N r.:

B u s:

tn onze bestanden opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden
van interessante mogelijkheden. O vereenkom stig de nieuwe wet op de bescherm ing van de
kan u deze inzien en desgevallend verbeteren.

