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TOESPRAAK NAMENS DE BURGEMEESTER
SCHEPEN VOOR ONDERWIJS EN JEUGD
HET GESPROKEN WOORD TELT

Een goede morgen iedereen
Namens de burgemeester en het schepencollege heet ik u van harte welkom bij deze officiële
start van het nieuwe academiejaar. Het is ook een hele eer om als schepen van onderwijs van
stad antwerpen hier te mogen staan –de burgemeester was helaas verhinderd.
Antwerpen is de snelst groeiende studentenstad van Vlaanderen, en daar zijn we trots op. Om
deze groei verder te stimuleren zetten wals stad samen met het hoger onderwijs in op een
sterke samenwerking. Een samenwerking die we best uniek mogen noemen en waartoe vele
partners in de stad bijdragen. We zetten samen in op kwaliteit, op verbinding en op diversiteit
in de brede zin.
Kwaliteit om een sterk hoger onderwijs te hebben, dat even hard straalt in haar
slaagpercentage als in haar begeleidingsbeleid.
Verbinding in een hoger onderwijs als netwerk, waar bedrijven, overheid, instellingen en
studenten de handen in elkaar slaan om talenten te doen schitteren evenals om uitdagingen te
durven aangaan die innovatie en kansen creëren.
Diversiteit, omdat de kracht van onze stad erin bestaat om diversiteit als potentieel te zien.
Omdat ieder individu, iedere partner, iedere instelling in zijn eigenheid schittert.
De groei van Antwerpen als studentenstad brengt dan ook een grote verantwoordelijkheid
mee en daarbij horende uitdagingen.
Ten eerste hebben we in tegenstelling tot veel andere centrumsteden een verjonging van onze
bevolking, 100 000 antwerpenaren onder de 18 jaar, 1/3 van de stad is jonger dan 25 jaar. Dit
zorgt voor een verjongende dynamiek in onze publieke ruimte, in onze scholen.
Het is belangrijk dat we daarom durven inzetten op vlotte doorstroom in onderwijs en
drempels verlagen voor onze toekomst. We kunnen pas tevreden zijn als onze eerstejaars in
het hoger onderwijs, de diversiteit evenaren van onze kleuterklassen. Dat is vandaag nog te
weinig het geval.
We kampen ook met een onderwijskloof in onze stad. Veel jonge Antwerpenaren (en anderen)
starten vandaag en hier hun academiejaar. Al voelt dat bij momenten misschien niet zo, het is
een geschenk, een gigantische kans. Vele anderen, meer dan 20%, halen nooit een diploma
secundair onderwijs, laat staan dat ze verder studeren.
Laat ons, als stad, als universiteit, als hogescholen, samen hiervan een prioriteit maken om
daar iets aan te doen, en jongeren en hun ouders en leerkrachten in deze stad overtuigen dat
ook zij kunnen verder studeren en het KUNNEN maken in de stad. Zodat ons hoger onderwijs
een toegankelijke emancipatiemachine wordt, geen privilege dat overgaat van ouders op
kinderen.
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Onze studenten zijn de bewoners van morgen. Studenten zijn belangrijk voor de toekomst en
dynamiek van onze stad, ik verwees er daarnet al naar. Dit is jullie stad, en de stad (zeg maar ’t
stad) maken we samen. Geniet daarom volop van alles wat deze stad te bieden heeft. Je
studententijd is de beste tijd van je leven, dus maak ‘m bewust mee. Maar toch een warme
oproep om daarbij aandacht te hebben voor de omgeving waar je studeert. Ik vraag jullie
medewerking aan het verder samen creëren van een sterke en aangename studentenstad!!
Ik wens iedereen, en uiteraard explicit alle studenten, een geslaagd nieuw academiejaar,
waarbij slagen wil zeggen dat je stappen vooruit zet in je droom, je ambitie, je uitdaging.
Samen zullen wij jullie daar maximaal in ondersteunen.
Want, ’t Is een cliché, maar jullie zijn de toekomst. Jullie zijn de leiders, de wetenschappers, de
technici, de politici en zoveel meer van morgen. Wat jullie vandaag doen, kan het morgen voor
iedereen beter maken. Maar studeer niet alleen voor dat diploma. Studeer ook om te
studeren. Of, om het met John Dewey te zeggen: “Studeren is geen voorbereiding op het
leven, studeren is het leven”.
Bedankt en Succes!!

