
Wina Leuven vzw
Studentenwijk Arenberg 4/0 - 3001 Heverlee

tel. 016/32.02.20
preses@wina.be

http://www.wina.be

Standpuntnota Wina-presidium: vier blokken
Als presidiumleden van Wina, de Leuvense faculteitskring voor studenten wiskunde, fysica, infor-
matica en aanverwante opleidingen, willen wij onze bezorgdheid uiten over mogelijke hertekeningen
van het academiejaar waarbij er vaker dan twee maal per jaar examens plaatsvinden. De aanleiding
hiervoor is een denkoefening die gemaakt wordt aan de Faculteit Wetenschappen waarbij er voor de
opleidingen wiskunde en fysica nagedacht wordt over de invoering van een proefproject dat verder
bekend staat als “vier blokken”.

Onderwijsaspecten worden afzonderlijk behandeld door studentenvertegenwoordigers in de Wina
Onderwijswerkgroep (OWG) en de Scientica Overkoepelende Onderwijsraad (OOR), terwijl we ons
als presidium van Wina bezig houden met de activiteitenwerking en de cursusdienst. Toch willen wij,
gelet op de impact op de werking van onze kring, als presidiumleden onze bezorgdheid uitdrukken
over de mogelijke invoering van een alternatief semestersysteem. Meer specifiek vrezen wij voor het
engagement van studenten in onze kring, enerzijds door het inboeten aan vrijheid door veelvuldige
confrontatie met examens, anderzijds door een isolement tegenover de grote groep studenten die
aan de K.U.Leuven in een klassiek semestersysteem vertoeft.

Als geëngageerde en gemotiveerde studenten ondersteunen wij ten volle dat onze faculteit op zoek
gaat naar manieren om het onderwijs in onze opleiding te verbeteren. Dergelijke initiatieven kunnen
uiteraard enkel aangemoedigd worden. We willen echter graag benadrukken dat de studententijd
ook een vorming biedt die niet-studiegerelateerd is, maar daarom niet minder belangrijk. Voor het
organiseren van onthaalactiviteiten voor nieuwe studenten, culturele tweedaagses, de cursusdienst,
sportactiviteiten, barbecues, feestjes, ... zijn geëngageerde studenten verantwoordelijk. Deze stu-
denten verwaarlozen zelden hun studies, maar maken maximaal gebruik van de huidige vrijheid om
met hun studies bezig te zijn wanneer ze hiervoor het meeste tijd hebben. Op deze manier verwer-
ven ze naast hun academische competenties ook andere maatschappelijk relevante kwaliteiten. We
vrezen dat een systeem waarbij er vier keer per jaar examens zijn samen met een grote mate van
permanente evaluatie, het engagement van vele vrijwilligers zal doen afbrokkelen of zelfs helemaal
doen verdwijnen.

Bovendien vrezen we dat het feit dat de grote meerderheid van onze universiteit het oude systeem
(twee semesters met telkens een lange blokperiode) zal blijven hanteren, in ernstige mate de werking
van onze kring zal bëınvloeden. Als studenten kijken we graag over de grenzen van onze opleidingen
heen om te leren van elkaar. Onze cursusdienst wordt georganiseerd samen met de andere weten-
schapskringen en voor grote evenementen (LOKOmotion, 24-urenloop, Ithaka, Beiaardcantus, ...)
werken we zelfs samen met alle Leuvense kringen. Hiervoor wordt ook van ons een engagement
verwacht, wat in sterke mate bemoeilijkt wordt wanneer onze jaarindelingen gevoelig verschillen.
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Als faculteitskring maken wij bovendien deel uit van de Algemene Vergadering van LOKO, waar
we onze studenten vertegenwoordigen voor universiteitsbrede of zelfs Vlaamse onderwijsmaterie
en dossiers gebonden aan de stad Leuven. Het spreekt voor zich dat het ook hiervoor gevoelig
moeilijker zal worden om vertegenwoordigers te vinden en de stem van onze studenten te laten
horen. Tenslotte zou er zelfs binnen onze kring zelf een dualiteit bestaan tussen studenten infor-
matica (twee semesters) en studenten wiskunde of fysica (vier blokken), wat voor onze werking zeker
geen evidentie zou worden.

We vinden dat onze sterk uitgebouwde kringwerking een grote meerwaarde levert voor onze stu-
denten. Daarnaast biedt ze unieke ervaringen aan de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
Daarenboven helpt engagement in een presidium deze vrijwilligers extra competenties te ontwikke-
len. We willen er dan ook graag op aandringen dat in de discussie over onderwijshervormingen
ook extra-curriculaire vorming van studenten niet uit het oog wordt verloren. Uiteraard kan en
moet bovenstaande denkoefening ook gemaakt worden voor studenten met een engagement in
onderwijsvertegenwoordiging.

In naam van het Wina-presidium,

Vincent Van Eylen
Preses Wina
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