Aan de redacties Binnenland en Onderwijs: persbericht van de Vlaamse Wetenschapsstudenten.

Wetenschapsstudenten distantiëren zich van VVS!
Als Vlaamse Wetenschapsstudenten waren we enigszins verwonderd toen we hoorden dat
VVS (de Vlaamse Vereniging van Studenten) zich uitgesproken tegen de studieduurverlenging in de opleiding Wetenschappen opstelt. Als Vlaamse Wetenschapstudenten ijveren
we namelijk al langer om de opleidingen Wetenschappen wel te verlengen naar 5 jaar. We
willen dus ons op dit vlak volledig van VVS distantiëren en minister Vandenbroucke bijtreden.
We willen dan ook resoluut inpikken op het feit dat er steeds wordt verweten dat
studieduurverlenging sociaal onrechtvaardig is. Men kan zich afvragen of de bestaande
richtingen die 5 jaar duren (zoals burgelijk ingenieur, rechtenstudies, psychologie), dan zo
sociaal uitsluitend zijn. Wij, als wetenschapsstudenten, hebben die indruk in geen geval.
En onze medestudenten denken gelijk. We hebben immers een online-petitie opgezet
(http://oor.scientica.be/petitie) die nu al meer dan 1900 ondertekenaars telt, waarvan
het grotendeel studenten.
Bovendien vragen we ons af wat sociaal het meest onrechtvaardig is: voor een kwaliteitsvol diploma een jaar langer moeten studeren of voor een diploma dat zowel in België
als in de hele wereld niet kan concurreren, vier jaar studeren? Zowel in Wallonië
als in de meeste Europese landen, bestaat de wetenschapsopleiding immers wel degelijk
uit 300 studiepunten. Hier zijn wij van oordeel dat men, in het kader van de profilering
van Vlaamse economie als een kenniseconomie, een duidelijke keuze moet maken voor
hoger-aanziene diploma’s.
Bovendien willen we erop de nadruk leggen dat er in onze opleidingen allerlei wijzigingen gebeurd zijn met de invoering van de Bachelor-Master-structuur. De Vlaamse
wetenschapsopleidingen hebben immers resoluut gekozen voor een grotere verbreding in
de bachelors naar andere wetenschapsdomeinen toe. Om master-studenten dezelfde kennis van een vakgebied als vroeger mee te geven, zal dus zeker 2 jaar nodig zijn, om de
opgelopen ’achterstand’ in de bachelor in te halen.
Namens de Vlaamse Wetenschapsstudenten,
Tim Wouters
0499/34.13.98

Thomas Delaet
0497/94.75.50

De Vlaamse Wetenschapsstudenten (uit Antwerpen, Brussel, Diepenbeek, Gent en Leuven) hebben zich in het kader dit dossier verenigd met als doel een duidelijk en gedragen
standpunt van de studenten wetenschappen te verdedigen.
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