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Het afgelopen academiejaar bracht heel wat uitdagingen mee voor onze studentenvertegenwoordigers. De hele 
wereld moest en moet er nog steeds aan geloven. Ook dicht bij ons bed betekende dat ongeziene gebeurtenis-
sen voor studenten, docenten, directies en beleidmakers.  
 
Er werd van iedereen in elke mogelijke zin van het woord flexibiliteit, weerbaarheid en creativiteit gevraagd. Zo 
moesten er snel nieuwe onderwijsvormen toegepast worden en moesten de examens anders worden georgani-
seerd. Tijdens dit alles, slaagden de studentenvertegenwoordigers erin om een brug te slaan tussen de verschil-
lende niveaus in het hoger onderwijs.  
 
Het was mooi om te zien hoe snel de studentenvertegenwoordigers elkaar vonden, niet enkel binnen de opleiding 
of onderwijsinstelling maar ook over de instellingen heen. Samen zochten we naar dat waar we recht op hadden. 
We wisselden best practices uit, om die streefdoelen realiteit te maken. We hielpen elkaar om gehoord te worden. 
Enkel zo konden we iedere student zo goed mogelijk helpen.  
 
Veel studenten beseften hoe belangrijk het is om als student gehoord te worden. Die erkenning doet deugd en zal 
ik niet snel zal vergeten. Het is ook die onderlinge steun die mij hoop geeft voor dit academiejaar, dat op zijn 
zachtst gezegd, uitdagend belooft te worden.  
Wat vooral heel bemoedigend was om te zien, was de verhoogde deelname aan de studentenraadverkiezingen. 
Meer studenten die zich kandidaat stelden, meer studenten die hun stem uitbrachten. Onze studentenvertegen-
woordigers hebben duidelijk getoond dat zij belangrijk werk verrichten én dat ze dit goed en vol passie doen. 
 
Ik ben ontzettend trots op onze studentenvertegenwoordigers die op elk niveau gestreden hebben om gehoord te 
worden, die bergen werk verzet hebben naast hun studies. Die als aanspreekpunt voor studenten en docenten 
gediend hebben. Dat we er samen de vruchten van mochten plukken maakt het enkel zoveel mooier. 
 
Het is allemaal niet perfect verlopen maar laten we onze ervaringen van het vorige academiejaar niet vergeten en 
verder werken aan oplossingen. Want er staat weer een jaar vol verrassingen op ons te wachten. We hebben als 
geen ander aangetoond dat onze studenten dit aankunnen, zolang we beseffen dat we het samen doen. 
Het is ook daarom dat ik jullie er graag aan herinner: de deur naar meer studenteninspraak staat wagenwijd open, 
nu meer dan ooit. Grijp je kans!  
 
 
 


