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SVB-aeminar van 2 t/m 8 januari 1969 in Drienerlo
De algemene indruk over
30 personen, was,dat de
theoretisch en abstract
door de Nijmeegse groep

dit seminar, dat bezocht werd door ruim
vaak langdurige discussies op een louter
niveau lagen en vrijwel werden beheerst
o.l.v.
en
, met

als grote tegenspeler

, voorzitter van het NSR-

bestuur.
Het knelpunt voor de Nijmeegse groep lag vooral op het punt der
selectie, zowel die van scholieren van de lagere naar de
middelbare school als van de middelbare school naar de universiteit,
De Nijmeegse groep wil nadrukkelijk het selectie-systeem zo laten
als het nu is, want dan komt duidelijk naar voren - zoals
het
uitdrukte - "hoe rot de kapitalistische maatschappij is door zulk
een systeem te hanteren".
drong er op aan veranderingen te brengen in dit selectiesysteem. Hij wilde zich er niet voor lenen om achter de "ineenstortingstheorie" te gaan staan. Om die reden werd hij door
uitgemaakt voor "reformist".
Persberichten
en radio-uitzending
20 januari 1969

Activiteiten onderwijsfront
Ongeveer 100 "activisten" uit het middelbaar, het hoger beroepeen het wetenschappelijk onderwijs,hebben op 18 en 19 januari 1969
in Amsterdam op een besloten congres afgesproken voortaan intensief met elkaar te gaan samenwerken. Leerlingen en studenten waren
bij elkaar gebracht door de NSR, de SVB, de SJ, de SBO (Scholieren
Belangenorganisatie), en de FAMOS (Federatie van Amsterdamse
Middelbare Scholieren voor Ontspanning en Sport).
Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van het onderwijsfront uit
Groningen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Eindhoven en
Amsterdam. Ook.zouden vijf docenten aan de discussies hebben
deelgenomen.
Ier vergadering werden plannen ontworpen om in het gehele land
meer actie te gaan voeren en discussies los te maken. In een
oplage van tenminste een half millioen exemplaren verschijnt in
februari a.s. een discussiekrant, die op scholen en universiteiten
verspreid zal worden. Daarin zal informatie verstrekt worden over
gehouden acties, over het studieloon en de mammoetwet en over de
relatie tussen onderwijssysteem en maatschappij (radicale kritiek
op de huidige maatschappij).
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De SVB in een lastig parket
Tijdens een op 18 januari j.l. in Utrecht gehouden landelijke
bijeenkomst van de SVB, waarbij ook vertegenwoordigers van de NSR
aanwezig waren, werd gesproken over de grondraadsverkiezingen. Het
probleem was of deze verkiezingen - vanwege het niet willen mee
doen van het NSA - wel of niet gehouden moesten worden. Overwogen
zou worden om door de SVB "schijn"-partijen te doen oprichten om
toch "tegenstanders" te hebben. In Rotterdam zou men daarin al
geslaagd zijn. Nijmegen zou de verkiezingen willen uitstellen,
omdat het daar onmogelijk leek met een "schijn"-partij te gaan
werken wegens overbekendheid van de SVB-activisten. In Leiden,
Utrecht, Drienerlo, Eindhoven en Groningen zouden de verkiezingen
normaal doorgang vinden* Wat de VU betreft: ook daar zou men om
dezelfde reden als in Nijmegen niets voelen voor een "schijn"partij.
De SVB daar hoopt dat een "pretpartij" (niet-SVB'ers) kans van
slagen aal hebben.

