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Beste alumni,
Het is misschien even wennen, maar dat zijn jullie nu toch echt; alumni. Omdat de huidige
voorzitter van onze studie- en alumnivereniging, Davy Paap, vandaag zelf zijn diploma in
ontvangst neemt sta ik hier als zijn beoogd opvolger om jullie namens Scientia Fundus van
harte te feliciteren met jullie diploma! Zoals uit de toespraken van de voorgaande sprekers
al naar voren kwam, is dit niet niks. De meesten van jullie waren al werkzaam als
fysiotherapeut of oefentherapeut en hebben deze opleiding naast jullie werk gevolgd.
Misschien herinneren jullie je de presentatie van de studieadviseur aan het begin van de
pre-master nog, waarin een man een rij draaiende borden op stokjes in de lucht probeerde
te houden. Jullie weten inmiddels uit eigen ervaring hoe lastig het soms is om een baan,
studie, sport en sociaal leven te combineren. Maar het is gelukt! Jullie zitten hier nu in de
aula van dit prachtige academiegebouw, met je diploma in je hand en je familie en vrienden
aan je zij. Wat een fantastisch gevoel moet dat zijn.
Met dit diploma hebben jullie het vervoersbewijs voor een carrière in de wetenschap in
handen. Het is aan jullie om nu je verdere route uit te stippelen. En dat is nou net het mooie
van deze opleiding; je kunt er ontzettend veel kanten mee op. Sommigen zullen gaan
promoveren of een baan vinden als junior onderzoeker. Anderen zullen kiezen voor een
beleidsfunctie, een baan in het onderwijs of kennis delen in de werkomgeving. Wat jullie
pad ook wordt, jullie zijn allen opgeleid om impact te hebben op hetzelfde eindpunt: daar
waar de patiënt er iets van merkt, in de klinische praktijk.
Als studie- en alumnivereniging blijven we jullie onderweg graag volgen. Al reizen we ook
graag een stukje mee, want samen reizen is tenslotte leuker dan alleen. Op dat vlak hoopt
Scientia Fundus jullie te blijven steunen. Zo wordt dit jaar een alumni-commissie opgericht,
waarin vier van jullie plaats nemen. In het voorjaar van 2016 organiseren zij in het bijzonder
voor alumni een activiteit, wat natuurlijk een uitermate geschikte kans is als eerste reünie.
We hopen jullie dan ook allen terug te zien, dus houd onze website en sociale media
kanalen in de gaten.
Namens Scientia Fundus wil ik jullie een roos aanbieden als dank voor de mooie jaren.
Veel succes in jullie verdere loopbaan; een goede reis gewenst, en tot ziens!
Namens Scientia Fundus,
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