
 

Geachte dames en heren, 

Beste studenten, 

 

We mogen vandaag een aanstormende generatie studenten verwelkomen. De meesten onder u zijn die 

fase al lang voorbij, maar de eerste lesdag is toch voor elke student een spannend moment. Ik herinner 

het me nog goed, mijn eerste lesdag. To-taal onwetend aan wat ik me kon verwachten: tussen  

studenten vanuit alle uithoeken van het land. Iedereen is anders, heeft uiteenlopende accenten, 

politieke standpunten, interesses, karakters… Samen leren, samen leven, samenwerken, het spreekt niet 

vanzelf, maar je leert het gaandeweg. 

Want hoe verschillend je ook bent, iedereen heeft raakvlakken. En deze ontdek je enkel door goed te 

communiceren. Door te babbelen met elkaar ontdek je elkaars interesses, gedachten en visies. Door 

elkaars verschillen beter te begrijpen, ga je net gelijkenissen scherper zien. Want hierin schuilt de band 

die we met elkaar hebben. Laten we dus openstaan voor elkaars gedachten. Je zult zien, zo komt er 

onverwacht een goed gesprek en ontstaan er soms mooie vriendschappen tussen mensen die op het 

eerste zicht geen match zijn.  

Ook deze opening van het academiejaar  helpt daarbij. Ik ben blij te zien hoe de onderwijsinstellingen 

hun best doen om ons te verwelkomen. Als studenten kunnen we ook hier nieuwe connecties aangaan 

met collega's uit heel Antwerpen. 

Toegegeven; communiceren is niet altijd gemakkelijk, ook niet voor ons, de ‘next generation’. De 

afgelopen jaren ondekten we het voorvoegsel E. E-learning werd voor ons  zelfs het woord van het jaar. 

De digitale wereld was ons sowieso niet onbekend, maar dankzij digitale agenda’s en zoom-meetings 

kent het internet geen geheimen meer voor de gemiddelde student. Hoe vlot we ook overweg kunnen 

met het gsm’s, tablets en laptops, toch is online onderwijs niet vanzelfsprekend. Het vraagt heel wat 

flexibiliteit, en dat heeft alvast elke studenten aan den lijve kunnen ondervinden.  

De meningen zijn verdeeld en de ene student is de andere niet. Sommige studenten zijn gelukkig dat E-

learning meer op de voorgrond is gekomen. Anderen geven er de voorkeur aan om de les fysiek op de 

campus te volgen. Hybride onderwijs, zo hebben we ontdekt, biedt in sommige gevallen een prachtige 

oplossing. Studenten die zelf de ruimte krijgen om de onderwijsstijl te kiezen die het beste bij hen past, 

het is er bij gaan horen.  

Online onderwijs heeft echter nog iets anders naar boven gebracht.  Veel studenten hebben  met 

eenzaamheid te kampen. Vergis u niet, ook nu de lessen terug op de campus kunnen doorgaan  dragen 

veel studenten deze last in alle stilte. Ze voelen zich eenzaam, hoewel ze omringd zijn door anderen.  

Daarom wil ik een ‘luide’ oproep doen aan alle studenten;  stel jezelf  open voor zij die het soms lastig 

hebben. Laten we elkaar aanvaarden en nieuwe connecties aangaan. Laten we er alles aan doen om 

hoorbaar te zijn en onze wensen en noden op een duidelijke en constructieve manier over te brengen. 

Studeren is een leuke periode, laten we dat voor elke student zo maken.  



Ook de onderwijsinstellingen moeten hun steentje blijven bijdragen om voor de mentale gezondheid 

van hun student optimale ondersteuning te bieden. Ga in gesprek met uw studenten en luister naar wat 

hen bezig houdt en wat zij belangrijk vinden.   

Er is heel wat dat de nieuwe generatie bezig houdt. Post-covid zijn er gerust weer andere katten te 

geselen. We kunnen weer naar de les, maar of de verwarming op kot aan kan is een andere vraag. Ook 

de steeds duurdere wordende pintjes moeten betaald worden. Kunnen we het studeren voor iedereen 

betaalbaar houden? Ook hier hebben de studenten zorg en ondersteuning nodig. Bij deze een warme 

oproep.  

Ik wens alle docenten, studenten en allen die zich inzetten voor het Antwerps hogeronderwijs een 

fantastisch academiejaar toe; vol studieplezier en interessante nieuwe contacten en luisterende oren. 

Verbind, ga gesprekken aan en geef elkaar kansen. En veel plezier op Studay straks.  

 

 

 


