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Geachte hoogwaardigheidsbekleders en genodigden, beste studenten en collega’s,        
Dames en Heren, 

In 2023 bestaat de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen 20 jaar. Zo’n mijlpaal is 

vaak een moment om terug te blikken. De Associatie Antwerpen kiest ervoor om vooral 

vooruit te kijken. Het thema van deze academische opening “Next Generation” is dan ook 

een bewuste keuze. 

De wereld is voortdurend in verandering met telkens nieuwe uitdagingen. Het Antwerpse 

hoger onderwijs moet uiteraard inspelen op die omwentelingen. Maar om de uitdagingen 

van morgen aan te pakken, mag het zich hiertoe niet beperken. Om deze uitdagingen echt 

aan te pakken, moet het hoger onderwijs in Antwerpen de veranderende wereld mee vorm 

geven, moet het een voorloper zijn. Want de uitdagingen van vandaag en morgen zijn 

onmiskenbaar groot: 

• Hoe slagen we erin om het talent dat in onze regio aanwezig is, alle kansen te geven 

en zich te ontwikkelen? 

• Hoe kunnen we inspelen op de noden van onze samenleving en via onderzoek 

bijdragen aan innovatie en fundamentele vernieuwing? 

• Hoe kunnen we ons dienstbaar maken voor mens en maatschappij? 

Zoals de rector al heel duidelijk gemaakt heeft, is elk van de vier instellingen van onze 

associatie met deze vragen aan de slag. Zij zijn hard aan het werk om alle talenten een stem 

te geven, om in te spelen op onzekere tijden, om verbindend te zijn, om het hoger onderwijs 

in Antwerpen meer toegankelijk te maken, om altijd sterker in verbinding te treden met 

deze stad en de nieuwe generatie. En is dat vandaag al volledig gelukt? Nee, het is work in 

progress. En daarom is het ook goed dat deze  vier instellingen er voor kiezen om de 

uitdagingen samen aan te pakken en zo hun slagkracht te vergroten. In de voorbije 20 jaar 

heeft deze associatie getoond dat ze een meerwaarde kan bieden. Samen hebben onze 

partnerinstellingen zeer succesvolle projecten neergezet. Denk aan  

- TakeOffAntwerp, het project rond ondernemerschap;  

- Stuvant, de samenwerking rond studentenvoorzieningen en  

- StudyChat, over studiekeuze van laatstejaarsleerlingen.  

En dit om er maar enkele te noemen. Die samenwerking willen we verderzetten, verdiepen 

en uitbouwen omdat we geloven in de kracht ervan.  

De Antwerpse Associatie krijgt kleur door haar regionale karakter, haar dynamiek, haar 

keuze om in te zetten op verbinding met de diverse Antwerpse regio. Ook de samenwerking 

met de stad Antwerpen vinden we heel belangrijk. Zo hebben onze instellingen het 

afgelopen jaar samen met de stad, op initiatief van de schepen, gewerkt aan een gids rond 

welkomstrituelen. In dezelfde zin werken we met verschillende  stedelijke diensten samen 



aan projecten rond het welbevinden van studenten en studiekeuze. Dat zijn mooie 

voorbeelden van onze wens om inclusief te zijn en niemand achter te laten. 

Deze associatie wil een sterke trekker zijn in Antwerpen, wil samenwerken met en inzetten 

op de ecosystemen van deze regio. Samen met onze instellingen hebben we het afgelopen 

jaar een strategie bepaald voor onze associatie, hebben we nagedacht over onze ambities 

voor de komende jaren en hebben we een aantal concrete keuzes gemaakt:  

• we zullen de komende jaren inzetten op inclusieve talentontwikkeling voor iedereen; 

• we zullen beter inspelen op de behoeften en noden van onze regio via o.a. overleg 

met de regionale actoren, het stimuleren van ondernemerschap en levenslang leren. 

De krapte op de arbeidsmarkt is een reëel probleem. Het hoger onderwijs kan 

hieraan een bijdrage tot oplossing leveren als het hoger onderwijs erin slaagt om 

meer hogeropgeleiden te laten afstuderen, hen leert omgaan met verandering en 

hen een attitude voor levenslang leren bij brengt. Overleg tussen sectoren en hoger 

onderwijs kan hieraan een bijdrage leveren.   

• we zullen inzetten op de systemische transitie voor mens en samenleving, via o.a. 

innovatie en het creëren van platformen waar hoger onderwijs en de sectoren elkaar 

kunnen vinden voor onderzoek en valorisatie 

Samengevat: we willen Antwerpen mee uitbouwen tot een internationale, ondernemende, 

creatieve en inclusieve studentenstad. We willen de krachten blijven bundelen, en nemen 

het engagement om samen fundamenteel bij te dragen aan de maatschappij van vandaag en 

morgen.  

Met dit engagement is het dan ook voor mij een eer om namens de Antwerp Maritime 

Academy,  de AP-Hogeschool, de Karel de Grote Hogeschool en de Universiteit Antwerpen 

het academiejaar 2022 – 2023 plechtig voor geopend te verklaren. 

Het engagement bij deze opening nemen we voor jullie, studenten van vandaag, voor u, het 

personeel van de hogescholen en van de universiteit en voor u allen in de zaal maar ook en 

vooral nemen we dit engagement voor de next generation. De volgende generatie is geen 

verzinsel. De volgende generatie staat klaar, is volop aanwezig in onze stad. Het zal aan ons 

zijn om te tonen dat wij ook klaar zijn voor hen. Zij zijn de toekomst voor deze regio en ik 

ben ontzettend blij dat ze er nu vandaag ook al willen bij zijn. Hier zijn ze! 

 

 

 

 


