
Antwerpen, een atypische studentenstad 

Antwerpen is een rasechte studentenstad – waar studenten wonen of inwoners 

studeren. Want wonen, studeren, werken en amuseren gaat er naadloos in elkaar over. 

Geen wonder dat Antwerpen de snelst groeiende studentenstad van Vlaanderen is. 

Antwerpen telt maar liefst 45.000 studenten. Dat maakt haar de tweede grootste Vlaamse 

studentenstad. Maar hoewel ze in cijfers ontegensprekelijk een studentenstad is, voelt ze 

niet zo aan. Dat komt omdat Antwerpen net iets anders is dan andere studentensteden: 

studenten groeperen zich er niet in één buurt, maar verspreiden zich over de hele stad. En 

ook tijdens het weekend en de vakantieperiodes blijven ze plakken. Als student studeer je 

hier dus niet alleen, maar word je ook inwoner van de stad. 

Stad aan de stroom 

De Schelde, de stroom die Antwerpen doorkruist, voert kennis, ervaringen en inspiratie aan- 

en af. Iets wat de opleidingen en onderzoeken in de stad versterkt en tekent. Zo volg je in 

Antwerpen tal van haven- en watergebonden opleidingen – van logistieke cursussen tot 

nautische wetenschappen en scheepswerktuigkunde. De Hogere Zeevaartschool biedt deze 

specifieke maritieme opleidingen trouwens als enige school in België aan.  

De Schelde en de Antwerpse haven bieden niet alleen boeiende studieonderwerpen. Ze 

creëren ook een aangename locatie om te studeren: blokken doe je met zicht op het water 

en ook om te ontspannen zijn de Scheldeoevers the place to be.  

Innovatieve kennisstad 

In de hogeronderwijsinstellingen van deze stad word je wat je maar wil: er zijn liefst 

tweehonderd afstudeerrichtingen – van algemene tot unieke topopleidingen. Er stromen dan 

ook vanuit heel de wereld studenten en onderzoekers toe, die op hoog niveau doelgerichte 

kennis willen verzamelen. De Antwerpse onderwijsinstellingen kunnen daardoor uitpakken 

met internationaal gerenommeerde onderzoeken in uiteenlopende vakgebieden – van 

geneesmiddelenontwikkeling tot duurzaamheidsstudies.  

Gate15, een fysieke en virtuele verzamelplek voor en door studenten, vermijdt dat je 

verdwaalt in dit grote aanbod. En ook wanneer je studie erop zit, staan de wegwijzers voor 

een rooskleurige professionele toekomst klaar. De Antwerpse afstudeerrichtingen sluiten 

immers nauw aan bij het werkveld en de Antwerpse economie, waardoor je snel aan de slag 

kunt … en blijft, want Antwerpen aanbidt zijn starters. Jonge ondernemers rekenen hier op 

straffe ondersteuning. Op de meest aantrekkelijke locaties in de stad steken incubatoren de 



kop op – met TAKEOFFANTWERP als zenuwcentrum. En in hun kielzog volgen de meest 

uiteenlopende startups.  

Creatieve stad 

Antwerpen ademt creativiteit - van Rubens tot Tuymans, en van de Antwerpse zes tot Raf 

Simons. Je wandelt er van de ene architecturale parel naar de andere: zelfs de winkels op 

de Meir, de meest bezochte winkelstraat in België, vonden onderdak in stijlvolle rococo-

woningen. En iets verderop vind je in de Diamond Square Mile, de Antwerpse diamantwijk, 

een stralende verzameling aan vakmanschap.  

De stad telt dan ook een veelvoud aan creatieve opleidingen – van design en 

productontwikkeling, over dans en muziek, tot beeldende kunsten, architectuur en mode. De 

modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten hoeft nergens ter wereld 

nog een introductie. En het Koninklijk Conservatorium garandeert artistieke kruisbestuivingen 

door zowel een dans-, als een drama- en een muziekopleiding aan te bieden.  

Metropool op mensenmaat 

Als student kom je terecht tussen de meer dan 500.000 inwoners van de stad. Een rijke, 

diverse groep met daarin 174 nationaliteiten. Je mag dus gerust van een kosmopolitische 

stad spreken … maar dan wel één op mensenmaat. Alles blijft binnen handbereik en is vlot 

bereikbaar.  

Antwerpen is een stad die blijft verrassen. En de diversiteit die haar kenmerkt, verrijkt de 

ervaringen die je er als student opdoet. Zo proef je er van alle smaken van de wereld, vier je 

Chinees Nieuwjaar of leeft je je uit tijdens de exotische BorgerRio-parade. Muziekliefhebbers 

vinden even snel een operagebouw als alternatieve concertzaal, of ze feesten mee tijdens 

dancefestival Laundry Day. Tijdens de Zomer van Antwerpen pik je dan weer internationale 

cultuurtoppers mee, terwijl de Winter in Antwerpen de eindejaarsperiode opwarmt.  

 

Je merkt het: Antwerpen is een stad met veel laagjes, die zich beetje bij beetje blootgeeft. 

Geleidelijk aan voel je je er steeds meer thuis. Wedden dat je je straks trots ‘een 

Antwerpenaar’ noemt? 

 


