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Voor je studie: Daar wil ik studeren! 
 
CD 2, Track 23 
1 Studeren in Antwerpen 
 
Welkom op deze informatiedag aan de Universiteit Antwerpen. Je hebt al veel 
informatie gekregen over de universiteit, je kunt een kijkje gaan nemen bij de 
verschillende faculteiten, de studentenverenigingen zullen je informatie over het 
interessante studentenleven naast je studie gaan geven. Maar nu is het de beurt aan 
ons om de VUAS aan jou voor te stellen.  
 
VUAS? De letters staan voor de Verenigde Universiteit Antwerpen Studenten. De 
VUAS fungeren als de spreekbuis van de studenten bij de academische overheid en 
vice versa. Verder zorgen de VUAS voor de samenwerking van de studenten-
verenigingen en vertegenwoordigen de studenten en studentenverenigingen in zowel 
interne als externe organen. 
 
Om de belangen van ons studenten te kunnen behartigen, zijn er natuurlijk actieve 
studenten nodig die zich daarvoor inzetten. Ik maak van deze gelegenheid gebruik 
om jullie nu al, nog voordat je aan je studie begonnen bent, te informeren over de 
mogelijkheden die je als student hebt om actief aan de beleidsvorming van de 
universiteit deel te nemen. De meest effectieve manier om invloed op het beleid uit te 
oefenen, is door studentenvertegenwoordiger te worden. Maar waarom zou je dat 
doen? Op deze wijze kun je een grote rol spelen bij het oplossen van problemen van 
je medestudenten (en misschien ook van jezelf). Door studentenvertegenwoordiger 
te worden leer je de Universiteit Antwerpen van binnenuit kennen. Je leert 
samenwerken met de andere studentenvertegenwoordigers van de andere 
faculteiten, met vertegenwoordigers van de academische overheid, maar ook met de 
actoren van de stad.  
 
Je kunt je er niet veel bij voorstellen? Ik geef je een paar praktische voorbeelden: je 
beslist mee over de planning van het academiejaar, over normen voor de toekenning 
van graden, over bepalingen in het examenreglement. Behalve dat het je leven 
tijdens je studie verrijkt, is het natuurlijk ook een enorm pluspunt op je cv, waarmee je 
kunt aantonen dat je actief in het leven staat, dat je besluitvaardig, ondernemend en 
gemotiveerd bent.  
 
Mocht je nu al geïnteresseerd zijn in het werk van een studentenvertegenwoordiger: 
in de aula hebben we een informatiestand met veel materiaal over de verschillende 
raden en commissies die er zijn en de rol die jij daarin zou kunnen spelen. Niet bang 
zijn: je hoeft nu nog niets te doen, sterker nog, je kunt nu nog niets doen. Je moet je 
eerst nog definitief inschrijven aan de Universiteit Antwerpen. En de nieuwe 
studentenvertegenwoordigers zijn al gekozen voor het komende studiejaar. Dus als 
je komt, kun je je gerust eerst vertrouwd maken met je studie, het studentenleven, 
met Antwerpen. De volgende verkiezing van de studentenvertegenwoordigers vindt 
pas in mei plaats. Maar nu heb je in ieder geval alvast van ons gehoord. En je zult 
zeker vaker van ons horen als je besluit hier te gaan studeren. Voor nu wens ik je 
een informatieve, maar voornamelijk een heel inspirerende dag. Bedankt!  


