
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 is met 45.000 studenten de tweede grootste Vlaamse studentenstad. Hoewel ze 

in cijfers ontegensprekelijk een studentenstad is, voelt ze niet zo aan. Dat komt omdat 

studenten zich er niet groeperen in één buurt, en omdat ze ook tijdens het weekend en de 

vakantieperiodes blijven. Als student studeer je hier niet alleen, maar word je ook inwoner 

van de stad. 

Stad aan de stroom 

De Schelde, de stroom die Antwerpen doorkruist, tekent de opleidingen en onderzoeken in 

de stad. Zo volg je in Antwerpen tal van haven- en watergebonden opleidingen – van 

logistieke cursussen tot nautische wetenschappen en scheepswerktuigkunde. Tegelijk 

creëert de Schelde 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 Antwerpen word je wat je maar wil: er zijn liefst tweehonderd afstudeerrichtingen – van 

algemene tot unieke topopleidingen. En de Antwerpse onderwijsinstellingen kunnen 

uitpakken met internationaal gerenommeerde onderzoeken in uiteenlopende vakgebieden. 

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, wijzen tal van incubatoren 

je de weg. Niet verwonderlijk dus dat Antwerpen zoveel startups telt. 

Creatieve stad 

Antwerpen ademt creativiteit. Er weerklinken namen als Rubens, Tuymans en Raf Simons. 

Je wandelt er van de ene architecturale parel naar de andere. En laat je in de Antwerpse 

diamantwijk verbazen door diamantslijpers, juweelontwerpers en goudsmeden. De stad telt 

tal van creatieve opleidingen en is trots op al het artistieke talent dat daaruit voortkomt.  

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. Antwerpen is dus een kosmopolitische stad … 

maar dan wel één op mensenmaat. Alles blijft binnen handbereik en is vlot bereikbaar. De 



diversiteit die deze verrassende stad kenmerkt, verrijkt de ervaringen die je er als student 

opdoet.  

Je merkt het: Antwerpen is een stad met veel laagjes, waarin je je geleidelijk aan meer en 

meer thuis voelt. Wedden dat je je straks trots ‘een Antwerpenaar’ noemt? 

 

 


