Aan de redacties Binnenland en Onderwijs: persbericht van de studenten Geografie, Informatica.

†
Studenten Geografie en Informatica blijven verweesd achter.
Als universiteitsstudenten geografie en informatica, keken we aan de zijlijn verbaasd toe
toen de Vlaamse regering op 27 mei 2005, vlak voor de examenperiode, een partiële studieduurverlenging in de wetenschappen goedkeurde. We waren enerzijds blij voor onze
medestudenten in de faculteit Wetenschappen die wel een studieduurverlenging kregen,
maar anderzijds bleven wij met lege handen achter. En ook onze medestudenten zaten
met een dergelijk dubbel gevoel. We vrezen zelf om nu als de twee kleine broertjes in
onze faculteiten beschouwd te worden.
We hebben steeds, samen met onze medestudenten, ge-ijverd voor studieduurverlenging
om de noodzakelijk geworden verbreding in de bacheloropleiding op te vangen zonder de
verdieping in de masteropleiding te verliezen, en om zowel internationaal als nationaal
(Wallonië) vergelijkbaar te zijn.
We zijn bovendien ook verwonderd door de argumentatie van de Vlaamse Regering die
meldt dat er weinig doctoraatsstudenten zouden zijn in onze opleidingen. Wij hebben
allerminst die indruk. Merken we hierbij op dat de studenten informatica vaak niet aan
de faculteit Wetenschappen gaan doctoreren, maar wel aan de faculteit Ingenieurswetenschappen (bij de Burgelijk Ingenieurs Computerwetenschappen).
Specifiek voor de geografie-opleiding argumenteert de Vlaamse Regering ook (foutief )
dat deze in Nederland maar 4 jaar is. In Nederland is er een opleiding Sociale Geografie
van 4 jaar en een opleiding Fysische Geografie van 5 jaar. Aan onze universiteiten zijn
deze opleidingen verstrengeld.
We hopen dat de Vlaamse regering alsnog de logische beslissing tot verlenging van onze
opleidingen neemt. In deze vraag worden we gesteund door de andere Vlaamse Wetenschapsstudenten.
Namens de studenten Geografie en Informatica,
Bart Braem, Informatica U.A.
Jelle Van Hoof, Informatica UHasselt
Bas Kemper, Informatica K.U.Leuven
Sebastiaan Mindreau, Informatica UGent

Thomas Verbeek, Geografie UGent
Antonie Vervenne, Geografie K.U.Leuven
Dimitri Terryn, Studentenraad VUB

Contactpersonen: Antonie Vervenne (0478/45.07.35) en Tim Wouters (0499/34.13.98)
De studenten Geografie en Informatica (uit Antwerpen, Brussel, Diepenbeek, Gent en
Leuven) hebben zich in het kader van dit dossier verenigd met als doel een duidelijk en
gedragen standpunt van de studenten Geografie en Informatica te verdedigen.
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