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Geachte genodigden, beste studenten en beste collega’s,
Dames en heren,
Het valt me op dat de voorbije weken de discussie over gelijke kansen en kwaliteit van ons onderwijs
eindelijk een prominente plaats in het publieke debat krijgt. Daarbij overheerst de vrees dat ons onderwijs zijn hefboomfunctie kwijt speelt. De opwaartse sociale mobiliteit valt stil en het wordt steeds
moeilijker om breder talenten aan te boren voor het waarborgen van meer welvaart. Ook de discussie
over de democratisering van het hoger onderwijs wordt daardoor steeds nadrukkelijker gevoerd.
Bij de gelegenheid van de academische opening vorig jaar stelde ik al dat er heel veel gebeurt binnen
onze instellingen rond instroom, doorstroom en begeleiding van onze studenten. Maar ik stelde toen
ook dat de grote marge voor meer democratisering van het hoger onderwijs zich feitelijk situeert binnen het secundair onderwijs en zelfs vroeger. Zonder een spelletje zwarte pieten te starten hield ik
een pleidooi voor meer samenwerking tussen leerplicht- en hoger onderwijs. Ik kondigde toen reeds
een initiatief aan tussen de stad en haar netwerk onderwijs en de associatie. De redenering hierachter
is dat onze associatie een compacte en hechte samenwerkingsstructuur is die reeds een traditie heeft
van samenwerking op het vlak van studentenbegeleiding. Maar vooral dat van de kant van de stad
ook een traditie van net-overschrijdende samenwerking bestaat met bijhorende structuren, die het
mogelijk maakt om op een efficiënte manier samen te werken met de vele scholen en instellingen van
het leerplichtonderwijs. Antwerpen telt niet minder dan 66 secundaire scholen bijvoorbeeld. Deze netoverschrijdende samenwerking is uniek in ons land en biedt ons een unieke opportuniteit om de noodzakelijke bruggen te bouwen, die de voorbereiding, de studiekeuze en de overgang naar het hoger
onderwijs moeten verbeteren.
Dames en heren,
Ik ben blij dat we vandaag kunnen aankondigen dat de ambitie-nota, die hiervoor het platform biedt,
zowel door het College van de stad als door de gemeenteraad en door ons bestuur van de Associatie
werd goedgekeurd. Op vele terreinen zullen we concrete afspraken uitwerken, die te maken hebben
met oriëntatie, studiekeuze, ondersteuning, versterking van mogelijke toekomstige studenten. Maar
we zullen bijvoorbeeld ook veel intensiever samenwerken en initiatieven ondersteunen die leiden tot
een versterking van huidige en toekomstige leerkrachten in onze stad, waardoor we onrechtstreeks
die hefboomfunctie van het onderwijs kunnen herstellen.
Antwerpen is op onderwijsvlak een frontstad. De uitdagingen zijn hier bijzonder groot. Het is dus logisch dat we niet aarzelen om nieuwe unieke vormen van aanpak in te voeren. U zal zeggen dat zo’n
ambitie-nota vlak voor de verkiezingen gerelativeerd moet worden. Maar het feit dat alle partijen uit de
gemeenteraad dit ondersteunen biedt garanties om het in eender welk bestuursakkoord voor de volgende legislatuur te verwerken en reeds de nodige middelen te voorzien in de begroting van volgend
jaar.
Daarom lijkt het mij gepast om iedereen die hierbij betrokken was oprecht te bedanken.
Dames en heren,
Een verdere uitdieping van onze samenwerking met het leerplicht -onderwijs blijft nodig omdat we jaar
na jaar ons marktaandeel als associatie in het Vlaams hoger onderwijs zien stijgen en we het aan
onszelf dus verplicht zijn om de democratisering hoog in het vaandel te voeren met waarborg op excellente kwaliteit.
Voor ik de plechtige woorden uitspreek wil ik echter, naar jaarlijkse traditie, een warme oproep doen
om u allen uit te nodigen op het grote welkomstfeest van en voor onze studenten, Studay, dat dit jaar
zijn 15de verjaardag viert. Studay vindt deze keer plaats op de site Park Spoor Oost. Vermits het vandaag de warmste dag van de week is mogen jullie hier niet op ontbreken.

Dames en heren genodigden, collega’s en studenten,
Het is met oprechte fierheid dat ik namens de Artesis-Plantijn hogeschool, de Hogere Zeevaartschool,
de Karel De Grote hogeschool en de Universiteit Antwerpen het academiejaar 2018-2019 plechtig
voor geopend verklaar.
Ik wens u allemaal een succesvol jaar toe en nodig u graag uit voor onze receptie.
Robert Voorhamme
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