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Geachte genodigden en hoogwaardigheidsbekleders, beste studenten en beste collega’s, 
Dames en heren, 
 
Weet u dat dit de enige Academische opening is in Vlaanderen waar traditioneel de burgemeester tot u 
spreekt ? Dat gebeurt niet in Leuven of Gent of Brussel of Hasselt. Vandaag heeft de burgemeester nu 
wel zeer tot zijn spijt forfait moeten geven. Maar we zijn dankbaar dat de charmante schepen voor 
onderwijs hem en de stad Antwerpen op dit podium vertegenwoordigt. 
 
Er is natuurlijk een goede reden dat de burgemeester in de laatste tien jaar is gaan behoren tot de vaste 
cast van onze plechtigheid. Dat is de zeer bijzondere relatie die de laatste 15 jaar is opgebouwd tussen 
de stad Antwerpen en de instellingen van onze Associatie. We beseffen van de twee kanten dat we een 
belangrijke troef voor elkaar zijn. 
 
Een innovatieve metropool moet kunnen bogen op performante instellingen van hoger onderwijs en 
onderzoek en aantrekkelijk zijn voor studenten. Onze instellingen willen anderzijds de aantrekkelijkheid 
van de stedelijke biotoop voluit gebruiken om een spitspositie te verwerven op vlak van onderzoek en 
onderwijs. Samen zijn we sterker. We vinden elkaar reeds in onder meer Blue Gate, the Beacon, 
TAKEOFFANTWERP en Gate 15 en noem maar op. We werken steeds intensiever samen op steeds meer 
gebieden. Dat levert resultaat op. Zo worden we bijvoorbeeld nationaal en zelfs internationaal als een 
voorbeeld gebruikt inzake het stimuleren van ondernemerszin bij studenten. Samenwerken loont en 
verdient verder uitgediept te worden. Dat is onze boodschap. 
 
Want zeker in Antwerpen leeft de overtuiging dat als we de uitdaging inzake democratisering van het 
hoger onderwijs, waarover vandaag gesproken werd, echt willen aanpakken we intensief zullen moeten 
samenwerken tussen hoger en leerplichtonderwijs. Wij kijken daarom uit naar de invulling van het 
bestuursakkoord in de meerjarenplanning van de stad. En we rekenen erop dat we samen een frontrol 
kunnen spelen in Vlaanderen inzake het streven naar betere oriëntatie, instroom, doorstroom en 
succesvolle uitstroom van de toekomstige studenten. 
 
Dames en heren, 
 
Voor ik mijn feitelijke opdracht hier vervul en de jaarlijkse magische woorden uitspreek is het mijn 
gewoonte om uw belangstelling te vragen en u uit te nodigen voor enkele evenementen. 
 
Deze namiddag vindt voor de 16de maal het grote welkomstfeest voor de studenten, Studay, plaats op 
Park Spoor Oost. Durf even de geweldige sfeer opsnuiven, ook al ben je reeds lang afgestudeerd. 
 
Op 8 oktober gaat vanaf 18 uur de jaarlijkse Entrepreneurial Kick Off van TAKEOFFANTWERP door, deze 
keer op Campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool. Kom kijken naar het event over de geweldige 
ondernemingszin van onze studenten, dat elk jaar meer volk trekt. 
 
En tenslotte wil ik u ook warm maken voor een nieuw initiatief van onze Associatie rond innovatie: de 
uitreiking van de AHA Award op 16 december om 17 uur, tijdens de Antwerp Innovation Night in het 
spiksplinternieuwe Provinciegebouw. 
 
Dames en heren, 
 
Het is met steeds weerkerende fierheid, dat ik, namens de Universiteit Antwerpen, de Karel de Grote 
hogeschool, de Hogere Zeevaartschool en de Artesis Plantijn Hogeschool het academiejaar 2019-2020 
plechtig voor geopend verklaar. 



 
Ik wens u allemaal een zeer succesvol jaar toe en nodig u graag uit voor onze receptie onder de luifel 
van Bernardo Secchi en Paola Vigano. 


