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Nooit heeft ons onderwijs zo’n duizelingwekkende sprong moeten nemen als afgelopen academiejaar. Dat we er 
toch in geslaagd zijn om onze opdracht tot een goed einde te brengen heeft alles te maken met de bewonderens-
waardige inzet en vindingrijkheid van al onze medewerkers en niet in het minst met de volharding van onze stu-
denten.  
 
Natuurlijk missen we de echte sociale netwerken en ik vind ook dat we die zo snel als mogelijk moeten herstellen. 
We mogen ook niet blind zijn voor de extra hulp en ondersteuning die in de afgelopen maanden moest geboden 
worden om iedereen het hoofd boven water te laten houden. Daarom worden er ook bijkomende middelen inge-
zet op associatieniveau en vanuit de stad om te voorzien in voldoende steun. 
 
De coronacrisis heeft voor mij drie trends blootgelegd:  
1. We hebben geleerd dat we in staat zijn om versneld flexibeler vormen van onderwijs in te voeren die de basis 
kunnen zijn voor beter maatwerk in de toekomst. Digitale praktijken moeten de fysische interactie tussen studen-
ten en docenten niet in de weg staan. Ze maken mogelijk om meer differentiatie in de praktijk te brengen. Het is 
die differentiatie waar we in de voorbije jaren het hoofd over braken als middel om betere doorstroom te realise-
ren. Dat gaan we, ook na de crisis, niet meer kwijtspelen. 
 
2. Tijdens de coronacrisis is het bewustzijn gegroeid dat de noodzakelijke heropbouw van onze samenleving en 
economie echt op een andere leest moet geschoeid worden. Gelukkig maar zou ik zeggen. Het economisch her-
stel moet gebaseerd zijn op het herstel van de wereld en niet op een verdere vernietiging ervan. Wat we nu bele-
ven vormt een momentum dat we niet mogen laten wegglippen. Onze instellingen dragen de verantwoordelijkheid 
voor de opleiding van zij die in de toekomst de nieuwe bakens mee zullen moeten uitzetten. We moeten onze stu-
denten voorbereiden om hun rol daarin op de juiste manier te kunnen spelen. 
 
3. Wat in de aanpak van de crisis ook heel duidelijk werd is de absolute nood aan samenwerking tussen de meest 
uiteenlopende disciplines om tot adequate antwoorden en aanpak te kunnen komen. Het is een overtuiging die al 
meerdere jaren leeft binnen onze associatie. We willen ons niet opsluiten binnen onze eigen vakkundigheid. En 
we willen onze studenten niet laten wachten tot ze afgestudeerd zijn alvorens ze over het muurtje van hun disci-
pline mogen kijken. 
 
We moeten platformen bieden die de wisselwerking tussen disciplines mogelijk maken. Binnen onze associatie is 
één van de werkelijk succesvolle platformen TAKEOFFANTWERP, waarvan het knooppunt zich op deze site be-
vindt. TAKEOFFANTWERP is een samenwerking tussen onze instellingen, over de grenzen van disciplines en 
departementen, samen met de stedelijke en Vlaamse overheid en het bedrijfsleven, die ondernemings- en inno-
vatiezin aanmoedigt. Het werkt voor en door studenten, waardoor het al voor de coronacrisis een enorm succes 
was. Ik ben ervan overtuigd dat het dat nu nog des te meer zal worden. 
 
Maak van dit omwentelend academiejaar een succes en wordt deel van de toekomst, want het wordt nooit meer 
als voorheen.  
 


