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Standpunt omtrent practica
Beste lezer
De getroffen maatregelen van de overheid zijn nodig om de verspreiding van SARS-CoV-2 in te perken en
daarbij hoort ook de invoering van code rood in het hoger onderwijs. Thuiswerk wordt verplicht tenzij dit
onmogelijk is. Voor hoorcolleges en een groot aantal werkcolleges is het zeker mogelijk om met extra
inspanning online de competenties te behalen, maar voor een aantal practica is dit onmogelijk. Practica
definiëren we hier als werkcolleges waarin de aanwezigheid on campus cruciaal is om de competenties van
het vak te verwerven en een online alternatief dus onmogelijk is (bv. door het gebruik van materiaal dat
enkel on campus beschikbaar is). Hoewel bij de hantering van de pandemiematrix duidelijk werd gemaakt
dat practica nog steeds konden doorgaan in code rood met een bezetting van één op één, worden practica
nu door de overheid verboden gedurende de maand november. Daardoor dreigen sommige studenten de
beoogde competenties niet verworven te hebben op het einde van het eerste semester of het einde van het
academiejaar, met studieachterstand, uitschrijving en verlaagde waarde van het diploma als mogelijke
gevolgen. Practica kunnen bovendien volledig coronaproof en in kleine groepen doorgaan opdat het
virologisch risico beperkt kan worden tot het absolute minimum.
Ook aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn er een aantal eindcompetenties die gebaseerd zijn op
practica. Een voorbeeld hiervan zijn de studenten in de master Tolken en postgraduaat conferentietolken,
die moeten leren simultaan tolken in tolkencabines die enkel o n campus b eschikbaar zijn. Daarnaast is het
voor de studenten archeologie cruciaal om on campus een aantal praktische vaardigheden met
archeologisch materiaal aan te leren via practica. In dergelijke practica leren de archeologen in spe
voorwerpen uit de materiële cultuur te tekenen, beschrijven, situeren en bestuderen. Bij de opleidingen
geschiedenis en kunstwetenschappen leren studenten omgaan met schriftelijk bronnenmateriaal in
archieven en kunnen door de getroffen maatregelen deze bronnen niet raadplegen.
De studenten krijgen de vraag om zich flexibel op te stellen en hebben al heel veel kunnen rekenen op de
flexibiliteit van lesgevers, maar door het sluiten van practica wordt het onmogelijk om een heel aantal
competenties te verwerven. We vragen dus met klem practica on campus te laten doorgaan om de kwaliteit
van het onderwijs te kunnen garanderen.
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