Beste studenten,

Jullie hebben vandaag laten zien dat er in Vlaanderen veel technologisch talent zit. Proficiat!
Jullie hebben vandaag aangetoond dat jullie niet alleen technische kennis bezitten, maar ook kunnen
toepassen. Dit vergt heel wat gezond verstand en inzicht! Nogmaals proficiat!
Was het gemakkelijk? Wellicht waren niet alle oplossingen zo voor de hand liggend.
Was het leuk? Wellicht wel als het lukte, en niet als het niet direct lukte…
Moet het altijd leuk zijn? Dit is een vraag die ik persoonlijk niet altijd relevant vind, maar die zeer vaak
aan studenten worden gesteld…
Het de moeite waard vinden is misschien een betere vraag. Is het de moeite waard om mee te werken
aan de volgende generatie “groene energie”? Is het de moeite waard om medicijnen te ontwikkelen
voor ziekten, die op vandaag niet doeltreffend kunnen worden behandeld? Is het de moeite waard om
mee te werken aan de volgende generatie auto’s die milieuvriendelijker, lichter, of veiliger kunnen zijn?
Is het de moeite waard om in een onderzoeksproject te stappen dat vervuild water in
ontwikkelingslanden gaat zuiveren tot drinkwater, en dit via UV stralen?
Iets de moeite waard vinden om zijn of haar tijd aan te besteden is, denk ik, meer dan OK. Iets de
moeite waard vinden geeft zeer veel voldoening, misschien wel meer voldoening dan iets leuk vinden.
En als hiervoor lastige inspanningen nodig zijn (zoals studeren), is de verdienste, en de voldoening
achteraf des te groter.
Als we een affiniteit hebben voor wetenschap, en techniek: Worden we dan nerds? Zie je op mijn
voorhoofd het woord nerd staan? Zie je op het voorhoofd van Lieven Scheire nerd staan? Laat me jullie
een vraag stellen: vinden jullie i-pads en smart phones cool? Hoe verklaren jullie het dan dat i-phones
sexy, gaaf en cool zijn, maar de techniekers, die het mogelijk hebben gemaakt om vandaag over die
technologieën te beschikken niet cool zijn, nog erger nerds zijn? En wat dan nog, zelfs al zien we er
“nerdy” uit als student, dan groeit dat er wel uit. Kijk maar naar Bill Gates, één van de machtigste
mannen ter wereld. Wat overblijft is respect.
Jullie hebben allemaal bewezen dat jullie iets hebben met technologie. Doe er iets mee, doe iets met dat
speciale talent van jullie… Zij, die theoretischer van aard zijn, volg wetenschappen. Zij die praktischer
aangelegd zijn, volg een vak, een stiel, word electricien, mechanieker, electromechanieker, word It’er,
word technische bachelor…. Vele Vlaamse KMO’s en multinationals hebben nood aan mannen en
vrouwen die een stiel kennen, die technische kennis hebben opgebouwd. Technologie en innovatie zal
één van de hoekstenen blijven in het behoud van de welvaart in West-Europa.
Laat me jullie nogmaals allemaal gelukwensen met jullie prestatie vandaag. Nu heb ik de eer om de
prijzen uit te delen aan de 3de en 2e finalist.

