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Geachte hoogwaardigheidsbekleders en genodigden, beste studenten en beste collega’s, 
Dames en heren, 
 
Vorig jaar heeft Robert Voorhamme, tot en met vandaag de voorzitter van deze associatie, gewezen 
op drie trends die zichtbaar waren tijdens een van de meest turbulente periodes uit de voorbije 
decennia: 

1. We hebben geleerd om versneld flexibeler vormen van onderwijs in te voeren die de basis 
kunnen zijn voor beter maatwerk in de toekomst. 

2. Het bewustzijn is gegroeid dat de noodzakelijke heropbouw van onze samenleving en 
economie echt op een andere leest moet geschoeid worden. 

3. De absolute nood aan samenwerking tussen de meest uiteenlopende disciplines om tot 
adequate antwoorden en aanpak te kunnen komen. 

 
We zijn nu een jaar verder en kunnen stilaan loskomen van het ad hoc moeten inspelen op nieuwe 
regeltjes en afspraken. Dat geeft ons de mogelijkheid om deze trends op een duurzame wijze te 
implementeren in onze associatie.  
 
Dat stemt ons hoopvol, maar stelt ons ook voor een aantal uitdagingen: 

- De uitdaging om met nieuwe en flexibelere vormen van onderwijs alle jonge mensen met hun 
talenten uit deze regio echt aan bod te laten komen. En hoe zorgen we ervoor dat deze jonge 
talenten niet alleen de nodige kennis mee krijgen maar ook kritisch te laten nadenken en te 
leren luisteren naar de boodschap van anderen? 

- De uitdaging om met onze associatie voortdurend bij te dragen aan een duurzame 
samenleving en een echte toevoegde waarde te leveren. 

- De uitdaging om interdisciplinair op zoek te gaan naar nieuwe creatieve oplossingen voor de 
maatschappij van morgen.  

 
Het zijn, beste aanwezigen, uitdagingen waar onze associatie voorstaat. Samen gaan we op zoek 
naar antwoorden, niet in één keer, maar telkens opnieuw.  
 
Dames en heren, deze openingszitting stond in het teken van verbinding, van oud en nieuw 
engagement ten aanzien van elkaar. Van samenwerking, versterking en opnieuw connectie maken 
met elkaar. Onze associatie maakt al jaren werk van verbinding. Laat ons bij het begin van dit 
academiejaar een nieuwe start maken met een groot engagement naar onze samenleving.  
 
Het is een eer om, namens de Universiteit Antwerpen, de AP Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool 
en de Karel de Grote Hogeschool, het academiejaar 2021-2022 van de Antwerpse Associatie plechtig 
voor geopend te verklaren. 
 


