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Welkom. Welkom op de opening van een nieuw academiejaar. Welkom
aan de gasten hier in onze prachtige Aula, welkom aan de collega’s die
meevolgen op onze campussen in Gent, Kortrijk, Brugge, Oostende of
Zuid-Korea. Welkom ook aan iedereen die thuis de livestream van deze
zitting volgt. Het bijzondere vandaag, dat is niet alleen dat nieuwe
academiejaar dat eraan komt. Dat zijn wij allemaal. Mensen. Niet enkel op
en achter schermen, maar mensen van vlees en bloed.
Hier kunnen staan, dit moment met jullie kunnen delen: het voelt heerlijk
vertrouwd. Ik wens ons allen toe dat we dat vertrouwde gevoel kunnen
vasthouden. Dat er, na de afgelopen woelige periode, weer wat structuur
en rust kan komen. Daar zijn we allemaal wel aan toe.
Tegelijk hoop ik dat we de inspanningen die we het afgelopen anderhalf
jaar geleverd hebben met betrekking tot ons digitaal onderwijs niet
verloren zullen laten gaan. We zullen samen moeten zoeken naar een
nieuw evenwicht, tussen wat gekend en beproefd is enerzijds en het
innovatieve anderzijds.
Hoe het universitair onderwijs van de toekomst er precies uit zal zien, dat
weet niemand. Ik weet wel dat het geen eenheidsworst zal zijn. Ik weet
ook dat het er niet plots zijn, als een vernieuwing vol verrassingen die dan
de komende honderd jaar moet standhouden. Het zal het resultaat zijn
van het steeds blijven bijsturen van onderwijsmethodes en -praktijken. Het
zal een continue proces zijn van proberen, experimenteren, evalueren en
amenderen. Het zal het gevolg zijn van stappen die we al gezet hebben,
zowel voor als tijdens de pandemie, en van stappen die we nu aan het
voorbereiden zijn. De doorgedreven samenwerking met universiteiten in
het buitenland, en in het bijzonder met onze ENLIGHT-partners, en de
investeringen die we de komende jaren zullen doen in leeromgevingen
voor zowel on campus als digitaal onderwijs, zijn hierin cruciale drijfveren.
Het is onze uitdrukkelijke wens dat het universitair onderwijs van de
toekomst divers is. En dat we ook als universiteit zullen blijven bijdragen

tot een samenleving die die diversiteit in de breedst mogelijke zin van het
woord omarmt. En niet alleen met woorden, maar ook met daden. Een
mooi voorbeeld hiervan is de tolk Vlaamse Gebarentaal die voor het eerst
op deze opening aan het werk is. Toeval wil dat het deze week ook de
Internationale Week van Dove Mensen is, dus het kan niet passender zijn.
We streven naar een toegankelijke universiteit. We streven naar stevig
opgeleide burgers met verschillende achtergronden, die de samenleving
vanuit verschillende perspectieven bekijken en benaderen. Het afgelopen
academiejaar hebben we voor het eerst educatieve masters
geproclameerd. Via die vernieuwde opleidingen zorgen we niet alleen voor
meer en betere leraren maar streven we ook naar een meer divers
lerarencorps want ook dat heeft onze maatschappij broodnodig. En
tenslotte streven we ook naar diversiteit in ons uitgebreide aanbod voor
levenslang leren.
The new academic year will feel more familiar than the previous one. With
more connection, as well. And more international. It pleases me
immensely to once again feel our students' hunger for an international
experience. To be able to welcome international colleagues again. And,
believe it or not: to see colleagues leave again, to those locations in the
world where they néed to be in order to make a difference.
Ik weet ook al hoe we dit nieuwe academiejaar zullen beëindigen. In het
najaar van 2022 vindt aan de UGent de ‘instellingsreview’ plaats. Daarbij
zal een onafhankelijke accreditatieorganisatie beoordelen of wij als
instelling, als Universiteit Gent, in staat zijn de kwaliteit van onze
opleidingen te borgen. Het wordt een belangrijke toetssteen voor ons
nieuwe interne kwaliteitszorgsysteem, maar ik heb er alle vertrouwen in
dat we ook deze review met glans zullen doorstaan.
Beste aanwezigen, live en virtueel,
U heeft het al begrepen, dit is een academiejaar waar ik ontzettend naar
uitkijk, waar wij ontzettend naar uitkijken. Misschien nog meer dan anders
het geval is. Ik wens u allen dan ook een fantastisch academiejaar 20212022 toe.

