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Sta eens stil bij hoe snel het leven van vandaag is. Het zet je aan tot snelheid: snel een mail sturen, 

snel iets opzoeken, snel een post online zetten. Vaak doe je zelfs verschillende dingen tegelijk. Maar 

soms betekent dat ook dat veel dingen aan je voorbij gaan. En dus is het goed, om soms ook eens uit 

te zoomen, om te vertragen.  

Uiteraard zijn wij, studenten van vandaag, digitaal. En dat is goed en ook nodig in deze digitale 

samenleving. Maar dat digitale houdt ook een risico in op vervaging, op snelle vergankelijkheid. 

Terwijl wij niet gewoon met de tijd voorbij willen gaan, maar juist een blijvende indruk willen maken. 

Een stempel willen drukken. En dus, moeten we ook aandacht hebben voor wat NIET digitaal is: 

diepe verbondenheid en de kleine, alledaagse dingen in het leven.   

 

Sta dus eens stil, bij de verschillende dingen, die je op een dag allemaal doet en die vanzelfsprekend 

lijken.   

Normaal zet je op sociale media voornamelijk grote en gelukkige gebeurtenissen in jouw leven. Het 

concept van de app “BeReal” gooit dit helemaal omver. Deze app stuurt alle gebruikers op hetzelfde 

moment een melding, waarop iedereen DIRECT een foto maakt van wat die DAN aan het doen is, 

zonder filter. Zo ligt de focus deze generatie veel minder op het uitzonderlijke in je leven, maar 

eerder op het alledaagse, dat meestal met de tijd verdwijnt. Door het mooie in kleine gelukjes te 

zien, heb je vaak al een andere kijk op de wereld en wordt het makkelijker om het beste van je dag 

te maken.  

 

Sta eens stil bij alle kansen die je hebt en de kansen die je van anderen krijgt. De wereld staat voor 

grote uitdagingen. Net nu is het belangrijk om de lessen uit het verleden toe te passen voor een 

betere toekomst, met kansen en mogelijkheden voor iedereen.   

Afgelopen jaren is er al veel vooruitgang geboekt om onderwijs voor iedereen toegankelijk te 

maken. Ongelijkheid is niet meer van deze tijd en er moet helemaal een einde aan komen. Kansen 

geven aan iedereen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, maar vooral ook van de overheid. 

Investeringen in hoger onderwijs, ook in moeilijke en uitdagende tijden, blijven nodig. Om vooral de 

kwetsbare studenten van vandaag en morgen te ondersteunen. Zodat zij ook de kansen krijgen die 

ze verdienen.  



Er komen vanaf het komende jaar in heel Vlaanderen meer studievoortgangsmaatregelen. Dat kan 

ondersteunend zijn, maar dat kan ook potentiële studenten afschrikken. Zeker in onze Antwerpse 

regio heeft dat een nefast effect op het aantrekken van een meer diverse studentenpopulatie. Laat 

dat nu net de knip met het verleden zijn, die we net niet willen. Laat ons alsnog iedereen de nodige 

kansen geven. 

 

Ik wil graag eindigen met waar ik begon: een oproep voor meer aandacht voor de alledaagse dingen.   

Wees er voor elkaar, luister empathisch naar elkaar en vorm de kleine gelukjes voor elkaar.  Kijk hoe 

die kleine inspanningen die koesterbare momenten met zich meebrengen en ervaar de warmte die 

je zo kan delen. Verwarming is duur tegenwoordig, dus laten we een extra grote hoeveelheid 

warmte zelf maken voor elkaar.  

Ik wens jullie allemaal een warm academiejaar toe. 

 


