Onderwijs

B rief

van onDerwijs

Geachte verhevenen der aardlingen, tot u spreekt VTK’s meest vooruitstrevende
post, alom ook bekend als VTK Onderwijs. Om u van nieuwbakken kennis te
voorzien, bij dezen uw onderwijs artikel, geschreven door ons, literair vrijgezinden.

Deze editie nemen wij u mee op reis,
op reis naar ‘hogere’ sferen: naar onze
samenwerking met de faculteit. Sferen van
mordicus machtsvertoon, buitensporige
bureaucratie en meesterlijke manipulatie.
Of dat dacht u misschien, want niets is
minder waar.
De band tussen universiteit en student
kende diepe dalen en hoge toppen,
waarbij de overgang enkel tijd kostte.
Sinds het Vlaams decreet van 2004 (voor
de geïnteresseerden onder ons, zoek het
zeker eens op) moet elke universiteit een
participatieraad hebben, waar studenten
deel van uitmaken. Een raad die bovendien
meewerkt aan het beleid en de werking van
de universiteit waaronder hij werkt. Op
heden en voor onze universiteit kennen we
deze raad onder de naam ‘Studentenraad
KU Leuven’.
Een constructieve wisselwerking tussen
studenten en professoren is een fenomeen
waarvoor vorige generaties op straat brand
en moord schreeuwden, en wat hen, zo
merken we nu, geen windeieren heeft
gelegd. Want net zoals de relatie tussen
universiteit en student soepeler werd, is
dezelfde tendens op andere niveaus ook
doorgedrongen. VTK Onderwijs en zijn
POC’ers hebben over het algemeen, en dat
mag onderlijnd geschreven worden, een
heldere, bruisende (i.e. koolzuurhoudende,
nvdr) en cordiale band met de faculteit.
Zo maken studenten duchtig deel uit
van een varia aan beleidsorganen. Onze
eigenste praeses, Lucas Vanlaer, spreekt,

weliswaar sporadisch met overaanbod
aan emoties, het studentenwoord uit
naar het faculteitsbestuur. Daarnaast
vertegenwoordigen
zeven
studenten,
waaronder het voltallige quintet van VTK
Onderwijs, de ingenieurs en ingenieurarchitecten op de Facultaire POC.
Maar tussen al deze stressaanmoedigende,
serieuze zaken fungeert VTK Onderwijs
ook als een verwarmende verlosser, daar
we incidenteel trachten de distantie
tussen prof, pint, plezier en pupil (wijzelf)
teniet te doen. Zo houden wij elk jaar
onze Proffentap, waarop proffen zich
gretig tegoed komen doen aan vaten vol
studentennat. Voor velen een avond van
goede jeugdherinneringen of melancholie,
voor enkelen een moment van beschamend
besef van onwetendheid hoe een juiste pint
te tappen of een kreet van verbazing dat
pinten tegenwoordig niet meer in Belgische
franken, maar in euro’s worden betaald.
Ook onderwerpen wij onze geliefde
professoren en assistenten elk jaar aan een
populariteitswedstrijd. Zij die de harten
van onze studenten weten te verwarmen
met uitmuntende didactische prestaties
of bekoorlijk visueel lesmateriaal worden
hiervoor in de bloemetjes gezet. Bovendien
kan hij die af en toe eens neerdaalt om
een ludieke opmerking te maken op het
niveau van de studenten hiermee de titel
Grappigste prof in de wacht slepen.
Tot zover dit allermeest allitererend artikel
over de voortreffelijke verstandhouding
tussen studenten en professoren aan onze
faculteit. ONDERWIJS

Met de meeste hoogachting,
VTK Onderwijs
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