
Een studentenstad die ook bruist in het weekend 

Antwerpen is de tweede grootste en snelst groeiende Vlaamse studentenstad. Ze 

verwelkomt 45.000 studenten in haar hogeronderwijsinstellingen. Met 200 

afstudeerrichtingen word je in Antwerpen precies wat je wil! 

Studeren aan de stroom 

Als stad aan de stroom pakt Antwerpen uit met tal van water- en havengebonden opleidingen. De 

Hogere Zeevaartschool biedt bijvoorbeeld als enige in België de maritieme richtingen ‘nautische 

wetenschappen’ en ‘scheepswerktuigkunde’ aan. Niet verwonderlijk, aangezien de Antwerpse haven 

door haar unieke, landwaartse ligging de nummer twee van Europa is. Die locatie charmeert ook de 

studenten, die hier blokken aan het water en feesten op de Scheldeoevers.  

Focus op creativiteit 

Antwerpen verzamelt tal van design-, dans- en kunstopleidingen en biedt onderdak aan een van de 

meest invloedrijke modescholen ter wereld: de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. De ‘zes 

van Antwerpen’ studeerden hier af, en ook vandaag stappen er grote beloftes buiten 

Baanbrekend onderzoek 

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

oog: baanbrekende studies rond tropische ziektes worden aangevuld met al even indrukwekkende 

aids- en hiv-onderzoeken. De universiteit van Antwerpen focust op haar beurt op negen 

onderzoeksdomeinen, waarin ze al jaren aan de wereldtop staat: van onderzoek naar 

geneesmiddelenontwikkeling tot duurzaamheidstudies.  

Wonen, leven en studeren 

Als student woon, leef en studeer je te midden van de Antwerpenaars. De studenten voelen zich in 

alle wijken thuis, maar hebben ook een eigen, vaste stek: GATE15, een fysiek en online platform voor 

en door studenten. De meeste van hen 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 

Ook als je je diploma op zak hebt, blijf e ‘plakken’. De Antwerpse afstudeerrichtingen sluiten nauw aan 

bij de Antwerpse economie, waardoor je snel aan de slag kunt … én blijft, want Antwerpen aanbidt zijn 

starters: op de meest opvallende plaatsen ontpoppen zich businesslocaties voor beginners. Alles om 

het potentieel in Antwerpen te houden én te zien uitgroeien tot een (internationaal) succes.  

 


