
Een studentenstad die ook bruist in het weekend 

Antwerpen is de snelst groeiende studentenstad van Vlaanderen. Vandaag neemt ze 

de tweede plaats in met haar 45.000 studenten. Die verwelkomt de stad in haar 

hogeronderwijsinstellingen. Met 200 afstudeerrichtingen word je in Antwerpen precies 

wat je wil! 

Studeren met zicht op water 

Als stad aan de stroom – Antwerpen nestelde zich aan weerszijde van de Schelde – pakt Antwerpen 

uit met tal van water- en havengebonden opleidingen en onderzoeken. Denk daarbij aan logistieke en 

transportopleidingen, maar evengoed aan nautische wetenschappen en scheepswerktuigkunde. De 

Hogere Zeevaartschool biedt deze maritieme opleidingen als enige school in België aan. Niet 

verwonderlijk als je weet dat de haven van Antwerpen de Europese nummer twee is. En dat ondanks 

haar landinwaartse ligging. Of net dankzij, want vanuit de Antwerpse ‘zeehaven’ bereiken goederen 

nu eenmaal sneller het hinterland. Die locatie charmeert ook de studenten, die hier blokken aan het 

water en feesten op de Scheldeoevers.  

Studeren en creëren 

Antwerpen kabbelt ook van het creatieve talent. Naast watergebonden studierichtingen dompel je je 

onder in bruisende design-, multimedia- en kunstopleidingen. De stad biedt bijvoorbeeld onderdak aan 

een van de meest invloedrijke modescholen ter wereld: in de Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten studeerden ‘de zes van Antwerpen’ en opmerkelijke namen als Martin Margiela, Véronique 

Branquinho en Bruno Pieters af. En ook vandaag stappen er nog grote beloftes buiten. Veel ex-

studenten bekleden intussen topposities in internationale modehuizen en bij internationale 

gezelschappen.  

Baanbrekende studies 

Ook de opleidingen en onderzoeken van het Instituut voor Tropische Geneeskunde springen in het 

oog: in een gematigd zeeklimaat doet het baanbrekende studies rond tropische ziektes. Die worden 

aangevuld met al even indrukwekkende aidsonderzoeken: onder invloed van Peter Piot, 

wereldbekend wetenschapper en voormalig hoofd van UNAIDS, legden Antwerpse onderzoekers hier 

een stevig fundament voor de internationale aids- en hiv-bestrijding.  

Toponderzoekers 

De jonge, moderne universiteit van Antwerpen rijgt de wetenschappelijke onderzoeken aan elkaar – 

vaak krijgen ze ook internationale weerklank. De focus ligt op negen onderzoeksdomeinen, waarin 

UAntwerpen al jaren aan de wereldtop staat: van onderzoek naar geneesmiddelenontwikkeling tot 

duurzaamheidstudies. Zelfs in het allerkleinste behoort de Antwerpse universiteit tot de grootste: ze 

heeft de sterkste elektronenmicroscoop ter wereld in huis, waarmee het op nano-niveau onderzoek 

uitvoert.  



Wonen, leven en studeren 

Wat je ook studeert in Antwerpen, je bent hier nooit zomaar ‘student’. Je wordt een onderdeel van de 

stad, en woont, leeft en studeert te midden van de Antwerpenaars.  Hoewel Antwerpen in cijfers dus 

een echte studentenstad is, zal ze nooit zo aanvoelen. De studenten mengen zich onder de inwoners 

en de campussen liggen verspreid over de stad. De Antwerpse studenten voelen zich in alle 

stadswijken thuis, maar hebben ook een vaste, eigen stek: GATE15, een fysiek en online platform 

voor en door studenten. Het groepeert studenten uit verschillende onderwijsinstellingen en vertelt alles 

over het Antwerpse studentenleven. De meeste studenten blijven trouwens ook tijdens het weekend 

en de vakantie in de stad. Dat komt zeker dankzij de vele culturele en feestelijke evenementen en het 

ruime horeca- en winkelaanbod.  

Van student naar starter 

Zelfs wanneer je je diploma op zak hebt, blijf je ‘plakken’ in de stad. De Antwerpse afstudeerrichtingen 

sluiten nauw aan bij het werkveld en de Antwerpse economie, waardoor je snel aan de slag kunt … en 

blijft, want Antwerpen aanbidt zijn starters. Op de meest opvallende plaatsen ontpoppen zich 

businesslocaties voor beginners – al dan niet met de hulp van private partners. Ook de Antwerpse 

hogeronderwijsinstellingen geven ondernemende studenten een duwtje in de rug met 

TAKEOFFANTWERP. En via het stedelijk sensornetwerk City of Things vinden startups een 

testpubliek voor hun nieuwe technologieën. Alles om het potentieel in Antwerpen te houden én te zien 

uitgroeien tot een (internationaal) succes.  

 


