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Aan de redacties binnenland en onderwijs: persbericht van LOKO

LOKO vraagt snelle beslissing omtrent 5 jaar wetenschappen!
Als overkoepeling van de Leuvense universiteitsstudenten wil LOKO dringend aandacht
vragen voor het dossier van de studieduurverlenging in de universitaire wetenschapsopleidingen! Zowel de universitaire instellingen als hun studenten vechten al 3 jaar voor een
verlenging van de opleiding van vier naar vijf jaar en nog steeds is er geen definitieve
beslissing van de Vlaamse overheid. Weldra beginnen de eerste bachelor-studenten aan
hun 2de examenperiode, zonder dat ze weten hoeveel examenperiodes er nog zullen volgen
vooraleer ze een diploma van Master in de wetenschappen zullen krijgen. Zes of acht? Wij
ijveren er dan ook voor dat de Vlaamse Overheid in dit dossier het positief advies van
de erkenninscommisie, dat nu al een half jaar geleden uigesproken is, volgt en zo zekerheid
aan de instellingen en haar studenten geeft.
Onze argumentatie om deze studieverlening te vragen steunt op volgende kernpunten:
• In de nieuwe bachelors is meer verbreding ingebouwd wordt, zodus is een tweejarige master noodzakelijk om dezelfde vakkennis te verwerven. Verder laat dit toe
om meer interdisciplinair te werken, wat in het huidige onderzoek onontbeerlijk is.
• De meeste andere Europese landen en ook de Franstalige gemeenschap
zullen een 5-jarige wetenschapsopleiding aanbieden en om sterk te staan op de
concurrentie-markt zal een jaar minder verdieping een groot nadeel zijn.
• Het uitgroeien van onze maatschappij tot een kennismaatschappij vereist goed
geschoolde wetenschappers.
Bovendien willen we benadrukken dat we niet alleen staan in deze strijd. Vorig jaar
zetten hebben de wetenschapsstudenten uit alle Vlaamse unversiteitssteden een onlinepetitie op touw gezet, die op dit moment al meer dan 2000 ondertekenaars telt. (Zie
http://oor.scientica.be/petitie/) Samen met hen en onze instellingen hopen we op een
snelle en positieve afhandeling van dit dossier.
Namens de Leuvense studenten,
Tim Wouters
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LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) is de studentenraad van de K.U.Leuven
en overkoepelt alle faculteitskringen van de K.U.Leuven.
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