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Ik ben Enola Engelmoer, ben 21 jaar 
en kom uit Rotterdam.
Ik zit in de 3de bachelor in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. 
Ik vertel jullie graag over over wonen en studeren in Antwerpen en 
waarom ik gekozen heb voor UAntwerpen.

Hallo, wij komen uit Nederland
Wij delen graag onze ervaringen bij de thema’s in deze brochure. Zo helpen we jou 
op weg als je graag wil gaan studeren aan UAntwerpen.

Veel succes en tot ziens in Antwerpen!

Enola, Fabienne, Femke en Paddy
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Ik ben Fabienne Schmidt, 
21 jaar, en kom uit Didam. 
Ik studeer interieurarchitectuur op Campus Mutsaard 
en zit nu in het 2de jaar. Als je meer wil weten over 
het studentenleven in Antwerpen en wat ik over 
UAntwerpen denk, lees dan zeker verder!



Ik ben Femke Sistermans,  
20 jaar, en kom uit Leiden. 
Momenteel zit ik in de 2de bachelor in de conservatie-restauratie. 
In deze brochure vertel ik meer over mijn opleiding en het 
studentenleven. 
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Opleidingsaanbod
Waar vind je informatie over opleidingen 
aan de Universiteit Antwerpen?

Online studiegids
 www.uantwerpen.be/opleidingsaanbod

Brochures
 www.uantwerpen.be/brochures

Infodagen en Openlesdagen
 www.uantwerpen.be/infomomenten

Studenten uit Nederland
 www.uantwerpen.be/studenten-uit-nederland

Mijn naam is Paddy 
Winkelhuijzen,  
23 jaar, en ik kom  
uit Rotterdam. 
Ik zit in de 3de bachelor in de sociaal-
economische wetenschappen. Ik kijk 
ernaar uit om jou informatie te geven 
over studeren aan UAntwerpen en het 
studentenleven in Antwerpen.

http://www.uantwerpen.be/opleidingsaanbod
http://www.uantwerpen.be/brochures
http://www.uantwerpen.be/infomomenten
http://www.uantwerpen.be/studenten-uit-nederland
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Hof van Liere op de Stadscampus

In Nederland kon ik de opleiding 
revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie enkel doen via een hbo-
opleiding. De focus van die opleiding 
was te praktijkgericht. UAntwerpen 
biedt deze opleiding gelukkig aan op 
bachelor- en masterniveau. Je krijgt 
dus praktische kennis mee, maar vooral 
ook een theoretische basis. Je studeert 
af met de nodige vaardigheden én 
met de nodige achtergrondkennis. Dat 
biedt enkel maar voordelen voor mijn 
toekomstige professionele loopbaan. 

Enola

Voor mij was de keuze voor interieurarchitectuur snel gemaakt. In 
Nederland kan je deze opleiding enkel aan een hogeschool volgen. 
UAntwerpen biedt zowel een bachelor- als een masteropleiding 
interieurarchitectuur aan. Ik ben ervan overtuigd dat dit me enkel 
maar voordelen kan opleveren als ik later werk zoek. 

Fabienne

De interactie tussen sociale ontwikkelingen 
en economie sprak mij aan en daarom 
koos ik voor de bacheloropleiding 
sociaal-economische wetenschappen. 
Je krijgt wetenschappelijk-wiskundige 
vakken, aangevuld met sociale vakken en 
interessante keuzevakken. Deze opleiding 
vind je enkel aan UAntwerpen. 

Paddy

Mijn lessen gaan bijna allemaal door op 
Campus Mutsaard. We hebben het gebouw 
waar we les hebben bijna helemaal voor 
onszelf. We gebruiken labo’s en specifiek 
materiaal dat enkel voor ons beschikbaar 
is. Het is daarom zeer leuk om praktijk-
opdrachten te doen. Omdat er vrij weinig 
studenten de opleiding volgen, ken je snel 
iedereen. Dat zorgt ook voor een leuke 
sfeer tijdens de lessen. 

Femke



Ik vond alle info makkelijk terug 
op de website van UAntwerpen. 
Op de opleidingspagina van je 
studieprogramma kan je alle details 
van de opleiding raadplegen. Je kan 
zelfs een voorbeeldlessenrooster 
bekijken. Heel praktisch. Als je nog 
op zoek bent naar een geschikte 
opleiding, kijk dan zeker eens naar 
het opleidingsaanbod. Dat helpt 
je al een heel eind op weg. Ga ook 
eens naar één van de Infodagen die 
UAntwerpen organiseert. Daar heb ik 
ook veel van opgestoken.

Paddy 

 8 Starterkit voor Nederlandse studenten  Slim kiezen  

Slim kiezen
Kies een opleiding die jou interesseert

Bekijk zeker al eens het collegerooster op de webpagina van de opleiding. Zo 
ontdek je welke vakken bij het studieprogramma horen. 

Fysica, chemie en/of wiskunde in je studieprogramma? Frans als verplicht taalvak? 
We verwachten een degelijke voorkennis!

De Universiteit Antwerpen helpt je bij het maken van een verstandige keuze. Maak 
gebruik van onze handige tools om je voorkennis te toetsen.

 www.uantwerpen.be/studiekeuze

 www.uantwerpen.be/aandeslag

Grote Markt te Antwerpen met zicht met zicht op Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

http://www.uantwerpen.be/studiekeuze
http://www.uantwerpen.be/aandeslag
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Ik wist altijd al dat ik een opleiding wilde volgen met focus op 
kunst. De bachelor in conservatie-restauratie was voor mij een 
ideale keuze. De opleiding benadert kunstgeschiedenis vanuit 
verschillende wetenschappelijke invalshoeken, zoals toegepaste 
chemie en sociologie. Deze opleiding vind je in Nederland enkel op 
masterniveau. Gelukkig biedt UAntwerpen deze opleiding wel aan op 
bachelorniveau.

Femke

Het duurde wel een tijdje voor ik zeker wist wat ik wou studeren. De 
Infodag van UAntwerpen heeft me erg geholpen om de juiste keuze te 
maken. Toen ik de infostand van interieurarchitectuur bezocht en vragen 
stelde over de opleiding, raakte ik overtuigd van mijn keuze. Op de 
website kon ik ook een voorbeeldrooster per studiejaar raadplegen. Dat 
vond ik zeer handig. Je kan van elk vak een korte beschrijving raadplegen. 
Zo kreeg ik een heel goed beeld van de inhoud van de opleiding.

Fabienne
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Ik heb eerst één jaar biomedische wetenschappen gestudeerd. Dat 
lag me echt niet. Via een bevriende medestudent leerde ik gelukkig 
de bachelor revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kennen. De 
opleiding sprak me onmiddellijk aan. Je helpt mensen revalideren, 
het is een sociaal beroep en je leert veel over het menselijk lichaam. 
Een valse start leidt je soms naar de juiste keuze. Informeer je goed 
vooraleer je je inschrijft en vergelijk verschillende opleidingen. Dan 
heb je hopelijk geen verloren jaar zoals ik.

Enola

Park Spoor Noord
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Mag ik starten
Wil je je inschrijven voor een bacheloropleiding?

Met een vwo-diploma of een hbo-propedeuse kan je voor alle bacheloropleidingen - met 
uitzondering van geneeskunde, diergeneeskunde en een aantal andere wetenschappelijke 
opleidingen - rechtstreeks inschrijven. 

Voor de opleiding geneeskunde moet je een toelatingsexamen afleggen. Dit examen wordt 
één keer per jaar begin juli georganiseerd door de Vlaamse overheid. Enkel geslaagde 
studenten die gunstig gerangschikt zijn, mogen starten aan de opleiding.

 www.toelatingsexamenartstandarts.be

Voor een aantal wetenschappelijke opleidingen - waaronder diergeneeskunde - kan je pas 
inschrijven nadat je een ijkingstoets hebt afgelegd. Een ijkingstoets is een verplichte maar 
niet-bindende toets. Je mag dus inschrijven, ongeacht het resultaat van jouw test. De 
ijkingstoets geeft je een goed beeld van de wetenschappelijke voorkennis en vaardigheden 
die je moet beheersen. Op onze website vind je een overzicht van alle opleidingen waarvoor 
je een ijkingstoets moet afleggen.

 www.uantwerpen.be/ijkingstoets 

Inschrijven ging vlot en snel omdat 
ik een vwo-diploma heb. Toen ik 
me enkele jaren geleden voor het 
eerst inschreef, moest ik persoonlijk 
naar de campus komen met al mijn 
documenten. Nu kan alles ook 
online. Dus als je wil inschrijven, kan 
het helemaal van thuis uit. In België 
kan je nog tot net voor de start van 
het academiejaar inschrijven. Dat is 
een groot verschil met Nederland. 
Er bestaat ook geen numerus fixus. 
Allemaal voordelen als je het mij 
vraagt.

Fabienne

Me inschrijven aan UAntwerpen liep 
vlotter dan ik had verwacht. Met een 
vwo-diploma kan je voor de meeste 
bacheloropleidingen rechtstreeks 
inschrijven. Je moet geen extra 
motivatie indienen. Via de website 
moest ik enkel een formulier 
invullen en mijn documenten 
online indienen. Heel makkelijk en 
praktisch!

Femke

Online kan je nakijken welke 
documenten je moet meebrengen 
om je in te schrijven. Ik heb me 
ingeschreven tijdens de Infodag 
in september. Je kan snel even 
langs de stand van de Centrale 
Onderwijsadministratie lopen en 
daar word je onmiddellijk op weg 
geholpen. Op 20 minuten was ik 
ingeschreven. Handig! 

Paddy
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Samen studeren in de universiteitsbibliotheek is populair

Wil je je inschrijven voor een master,  
master-na-master of postgraduaat?

Check de diplomavoorwaarden in de online studiegids. Als jouw bachelor- of 
masterdiploma bij de toelatingsvoorwaarden staat, mag je rechtstreeks 
inschrijven. Wordt jouw diploma niet vermeld? Neem dan contact op met de 
Centrale Onderwijsadministratie voor extra informatie over de toelatings- 
procedure.

 www.uantwerpen.be/toelatingsvoorwaarden

In Vlaanderen maken we een onderscheid tussen een professionele bachelor 
(hogeschool) en een academische bachelor (universiteit). Je kan met 
een professioneel bachelorsdiploma (in Nederland: hbo-diploma) nooit 
rechtstreeks inschrijven voor een master. Op onze opleidingspagina’s kan je alle 
voorbereidings- en schakelprogramma’s (in Nederland: pre-master) opzoeken. 
Zo weet je snel hoe en via welk studieprogramma je kan doorstromen naar een 
masteropleiding. 

 www.uantwerpen.be/opleidingen 
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Inschrijven

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?

Dan ben je klaar om in te schrijven aan UAntwerpen! Vanaf begin mei kan 
je alvast online aanmelden. Effectief inschrijven kan online of via een 
persoonlijke afspraak tijdens de maanden juli, augustus en september. 
Vroeger inschrijven kan niet. 

Je vindt alle info op

 www.uantwerpen.be/inschrijven
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Inschrijvingsdienst in gebouw S op de Stadscampus
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Mijn studielening bij DUO aanvragen verliep zeer 
vlot. Alles wijst zichzelf uit als je de informatie online 
opzoekt. Op één ding moet je wel letten: voor een 
schakeljaar krijg je geen studielening. Ik zou graag 
de master architectuur volgen en dan moet ik me 
inschrijven voor een schakeljaar. Daar krijg ik helaas 
geen lening voor.

Fabienne

Studiegeld en financiering
Per academiejaar betaal je studiegeld aan de 
Universiteit Antwerpen. Het bedrag wordt 
berekend op basis van het aantal studiepunten 
waarvoor je inschrijft. Ter informatie: voor 
één voltijds academiejaar heb je minstens 60 
studiepunten nodig. Nederlandse studenten 
betalen het standaardtarief. Voor het 
academiejaar 2022-2023 is het studiegeld 979,60 
euro voor één academiejaar. Je vindt een overzicht 
van het studiegeld voor alle opleidingen op onze 
website.

 www.uantwerpen.be/studiegeld

Je kan via de Dienst Uitvoering Onderwijs in 
Nederland (DUO) studiefinanciering aanvragen 
voor je studies aan de Universiteit Antwerpen. Dit 
doe je minstens drie maanden vóór de start van 
het academiejaar. 

Denk eraan dat je geen studiefinanciering 
ontvangt van DUO als je inschrijft voor een 
schakel- of voorbereidingsprogramma. 

Op de website van DUO vind je onder 
‘Studiefinanciering in het buitenland’ alle 
informatie en voorwaarden.

 www.duo.nl

Zou je graag werken en studeren combineren? 
Dan kan je je inschrijven als werkstudent. Als 
werkstudent kan je voltijds of deeltijds werken 
naast je studies. Het statuut werkstudent geldt 
voor mensen die bijvoorbeeld zelfstandige zijn, 
in loopbaanonderbreking of werkzoekend zijn. 
Je werkt dan niet als jobstudent. De Universiteit 
Antwerpen biedt werkstudententrajecten op maat.

 www.uantwerpen.be/werken-en-studeren 

Leerkrediet

Elke student beschikt over een leerkrediet. Het 
leerkrediet drukt het totaal aantal studiepunten 
uit die je in je bezit hebt. Als je inschrijft, neem 
je studiepunten op. Voor elk opleidingsonderdeel 
waarvoor je slaagt, verwerf je de opgenomen 
studiepunten terug. Ze worden dus terug bij je 
leerkrediet geteld. 

Als je niet slaagt voor een opleidingsonderdeel, 
raak je deze studiepunten kwijt. Het is belangrijk 
om je leerkrediet op een gezond peil te houden. 
Een te laag leerkrediet kan op termijn problemen 
opleveren voor je studievoortgang. 

 www.uantwerpen.be/leerkrediet
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Een kot zoeken

Wil je in Antwerpen een kamer 
huren? Dan ga je op kot, zoals 
Vlaamse studenten zeggen
 
Ga op zoek naar een kamer via Kotweb. De Kotweb 
database is een unieke samenwerking tussen de 
stad Antwerpen, de Antwerpse instellingen voor 
hoger onderwijs en STAN, het studentenportaal 
van Antwerpen. Studenten kunnen gratis en snel 
zoeken in het volledige bestand. We raden je aan te 
zoeken naar een kot met een groen kwaliteitslabel 
en een modelcontract. Zo ben je zeker van een kot 
dat voldoet aan alle voorwaarden van woonkwaliteit 
en brandveiligheid én teken je een contract zonder 
addertjes onder het gras.

 www.studentkotweb.be 

 www.uantwerpen.be/wonen 

In Vlaanderen moet je niet hospiteren als je een 
kamer op het oog hebt. Ook zijn er in Vlaanderen geen 
studentenhuizen of kamers die verhuurd worden door 
een studentenvereniging. De eigenaar beslist wie de 
kamer mag huren. Hierdoor heb je makkelijk een mix 
van studenten uit verschillende opleidingen en van 
verschillende hogeronderwijsinstellingen. 

Stel de volgende vragen  
aan je kotbaas:

 − Is de brandverzekering inbegrepen 
in de huurprijs?

 − Heb je een huurcontract voor 10 
maanden (= een academiejaar)  
of voor 12 maanden (= een 
kalenderjaar)?

 − Betaal je een vaste prijs voor water, 
energie en internet of werkt de 
eigenaar met een provisie?

 − Is domiciliëring op het kotadres 
mogelijk/verplicht?
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Een kot zoeken en huren is makkelijk 
als je in Antwerpen gaat studeren. 
Ik zocht mijn kot via verschillende 
Facebookgroepen en heb zo snel een 
kamer gevonden. In Nederland sta je 
al snel op een ellenlange wachtlijst 
en moet je hospiteren. In Antwerpen 
een kamer zoeken, was dus een 
verademing. 

Fabienne

Ik woon samen met een goede 
vriendin in een leuk en ruim 
appartement op de Dageraadplaats. 
Een zeer gezellige buurt met mooie 
herenhuizen, talloze cafés, bistro’s 
en supermarkten op wandelafstand. 
Het appartement vonden we snel 
en makkelijk op de website van 
een immobiliënkantoor. Voor 
de verhuurder vormde het geen 
probleem dat we studenten zijn. 
Zolang we maar onze huur betalen. 
En dat is niet zo veel! Maar 475 euro 
per persoon per maand. Daar kan je 
in Nederland enkel maar van dromen.

Enola

Via Kotweb begon ik in mei te 
zoeken naar een kot. Ik vond al snel 
een studentenkamer in de buurt 
van de Paardenmarkt. Ik woon er 
samen met 10 andere studenten in 
een studentenhuis. We delen twee 
keukens en twee badkamers. Het is 
een gezellige boel. De huurprijs valt 
zeer goed mee. Het is alleszins veel 
goedkoper dan in Nederland. We 
hebben trouwens alles wat we nodig 
hebben in de buurt. Ik hoef de straat 
maar over te steken en ben in de 
supermarkt. Op vijf minuten ben ik te 
voet op de campus.

Paddy

Verblijf regelen

Je gaat in Antwerpen op kot? Als 
internationale student moet je je 
aanmelden bij de dienst bevolking

Als je je officiële verblijfplaats in Nederland behoudt, krijg 
je een verblijfsdocument (Bijlage 33). Als je je uitschrijft 
in Nederland en domicilieert in Antwerpen, krijg je een 
elektronische kaart en rijksregisternummer (= sofinummer). 
Beide opties hebben voor- en nadelen, dus informeer je goed!

 www.uantwerpen.be/nl-verblijfskaart
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Verzekering afsluiten
Brandverzekering

Als je in Antwerpen op kot gaat, ben je verplicht om een 
brandverzekering af te sluiten. Soms is de brandverzekering 
bij het huurcontract inbegrepen. Informeer je bij de 
koteigenaar.

 www.uantwerpen.be/brandverzekering 

Ziekteverzekering

Je kan je ziekteverzekering in Nederland behouden. Breng 
je verzekeringskantoor wel op de hoogte van je studies 
in Antwerpen. Het is interessant om aan te sluiten bij een 
Belgische mutualiteit (= ziekenfonds). Je kan dan zonder al 
te veel rompslomp bij een dokter of tandarts in Vlaanderen 
terecht. Je moet bij een dokters- of tandartsbezoek 
onmiddellijk betalen. Ongeveer 75% van de kosten wordt 
door de Belgische mutualiteit terugbetaald.

 www.uantwerpen.be/ziekteverzekering 

Linkeroever

Mijn kot bevindt zich op de Paardenmarkt. Een fantastische 
locatie! Ik woon samen met 10 andere studenten in een 
studentenhuis. Op vijf minuten wandel ik naar de campus en ik 
heb letterlijk alles in de buurt: winkels, cafés, restaurants en 
alles wat je maar wil. Ik heb mijn kot gezocht via Kotweb. Toen 
ik mijn kot vond, was alles op enkele dagen geregeld met de 
huisbaas. De prijs valt ook heel goed mee. Ik betaal 360 euro 
per maand. Dat is helemaal anders dan in Nederland, waar alles 
duurder is en je zeer moeilijk kamers vindt om te huren.

Femke
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Mag ik werken
Als student met jobstudentenstatuut mag je maximum 
475 uur per jaar werken. Je loon is dan belastingvrij 

Werk je meer? Afhankelijk van je inkomen betaal je dan belastingen. Je hoofdverblijfplaats 
(Nederland of België) heeft in dit geval invloed op de mogelijkheid om belastingen terug te kunnen 
vorderen. Informeer je goed.

 www.uantwerpen.be/studentenjob 

Ik werk als jobstudent enkele keren 
per week in het café van het MAS. 
Echt een leuke plek om wat bij te 
verdienen en dat als extraatje te 
gebruiken als ik uitga. Daarnaast doe 
ik ook vrijwilligerswerk bij het MAS 
waarvoor ik een kleine vergoeding 
ontvang. Kijk zeker eens rond voor een 
leuke studentenbaan. Als Nederlandse 
student vind je vrij snel een baantje.

Femke

MAS Museum aan de Stroom op het Eilandje
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Belasting betalen
Personenbelasting

De personenbelasting in België is hetzelfde type belasting als de inkomstenbelasting in Nederland. 
Afhankelijk van je jaarinkomen, moet je al dan niet belastingen betalen. Je ontvangt ook jaarlijks een 
belastingbrief. Deze mag je niet negeren, anders riskeer je een boete.

Provinciebelasting

Als je jouw hoofdverblijfplaats in Antwerpen neemt, moet je provinciebelasting betalen. Deze belasting 
is gekoppeld aan je inschrijving in het Belgisch rijksregister. Studenten uit buurlanden die over een 
Bijlage 33 beschikken, zijn vrijgesteld omdat ze niet ingeschreven worden in het vreemdelingenregister. 
Contacteer het studenteninformatiepunt (STIP) voor meer informatie over de procedure.

Huisvuilbelasting

In Antwerpen betaal je geen huisvuilbelasting maar moet je het afval wel in speciale huisvuilzakken 
aanbieden. Je vindt deze huisvuilzakken in de meeste supermarkten. Vraag even aan de infobalie of de 
kassa want vaak liggen de zakken niet in de rekken. Restafval, papier en karton, GFT (= groente-, fruit- en 
tuinafval) en PMD (plastiek, metaal en drankkartons) worden selectief opgehaald.

Heb je vragen over huisvesting, studentenjobs, 
verzekeringen of belastingen?

Contacteer het studenteninformatiepunt (STIP) op Campus Drie Eiken of de Stadscampus.

 stip@uantwerpen.be 
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Ik kan alles te voet doen 
aangezien elke plek waar ik 
moet zijn zich op wandelafstand 
van mijn kot bevindt. Voor de 
zekerheid heb ik ook een fiets 
gekocht. Dat was handig toen 
de examens nog georganiseerd 
werden in de Antwerp Expo 
vanwege de coronamaatregelen. 

Paddy

Fiets

De fiets is het handigste en goedkoopste middel 
om je door de stad te verplaatsen. Je kan je 
eigen fiets meebrengen (stevig fietsslot niet 
vergeten!) of je huurt een studentenfiets aan 
een voordelig tarief bij Levanto of Swapfiets. 
Fiets stuk? De Universiteit Antwerpen heeft 
een mobiele fietshersteldienst voor kleine 
herstellingen aan je eigen fiets. Je kan ook een 
fiets huren met het populaire en betaalbare 
deelfietssysteem van de stad Antwerpen: Vélo. 
Bij Vélo heb je een voordelig jaarabonnement 
en heb je altijd een beschikbare deelfiets in de 
buurt.

 www.velo-antwerpen.be 

 www.fietsenwerk.be/nl

 www.swapfiets.be 

Verplaatsing in Antwerpen 
Trein

Voor verplaatsingen naar andere steden neem je 
best de trein. Je kan als student een voordelig 
schoolabonnement of een campuskaart kopen. 
Voor een dagje uit is er een Go Pass 1 waarmee je 
goedkoop een enkele reis naar een willekeurige 
bestemming in heel België maakt.

 www.belgianrail.be 

Femke

De trein is voor mij een 
makkelijk vervoersmiddel. Op 
minder dan twee uur ben ik in 
Leiden. Nederlandse studenten 
krijgen trouwens van DUO 
een gratis OV-kaart om in 
Nederland te reizen. Omdat 
ik die niet nodig heb, krijg 
ik daarom een maandelijks 
bedrag van DUO om mijn 
vervoerskosten te betalen in 
België. Verplaatsingen in het 
centrum doe ik met de fiets en 
te voet. Alles is makkelijk en 
snel bereikbaar. 

Met mijn fiets ben ik op 20 minuten vanop de 
Dageraadplaats op Campus Drie Eiken. Alle andere 
verplaatsingen kan ik makkelijk te voet, met de fiets of 
met de tram doen. Winkels zijn vlakbij en het centrum van 
Antwerpen is slechts 15 minuten rijden met de tram of met 
de fiets. Beter kan het niet.

Enola
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Tram en bus

Met de tram of bus kom je (bijna) overal in Antwerpen. Voor een 
enkele rit koop je een ticket via een ticketautomaat aan de halte, 
in een Lijnwinkel of verkooppunt, een m-ticket via de app of een 
sms-ticket. Als je regelmatig de tram en/of de bus gebruikt, dan is 
de lijnkaart (goed voor 10 ritten) een goedkope oplossing. Spring 
je bijna dagelijks op de tram en/of de bus? Koop dan een Buzzy 
Pass (tot 25 jaar) of een Omnipas (vanaf 25 jaar). Leuk weetje: 
buslijn 17 passeert dicht bij elke campus van UAntwerpen.

 www.delijn.be/nl

Vergoedingen OV

Je kan via de Dienst 
Uitvoering Onderwijs een 
studentenreisproduct of een 
OV-vergoeding aanvragen. Een 
OV-kaart is natuurlijk alleen 
maar geldig in Nederland, 
niet in België. Je kan hier wel 
kiezen voor een week- of een 
weekendproduct. Aan jou om uit 
te rekenen welke formule voor jou 
het meest geschikt is.

 www.duo.nlAuto

Gebruik, als je kan, het openbaar vervoer en laat je auto thuis.  
Er zijn in het centrum van Antwerpen beperkte parkeer- 
mogelijkheden en er zijn de komende jaren heel wat ingrijpende 
wegenwerken aan de gang. Sinds 1 januari 2020 behoren 
Linkeroever en de binnenstad van Antwerpen tot een lage- 
emissiezone (LEZ). Je mag dus niet zomaar met elke auto deze 
zone inrijden. Op www.slimnaarantwerpen.be vind je alle 
informatie.

 www.slimnaarantwerpen.be
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Een andere cultuur
Vlaanderen en Nederland zijn buurlanden. 
We spreken dezelfde taal en delen een rijk 
verleden  

Maar vergis je niet, er zijn heel wat verschillen tussen Vlaanderen en 
Nederland. Sta je open voor een buitenlandse ervaring en is ‘anders’ 
synoniem voor ‘verrijking’? Dan wordt jouw studietijd in Antwerpen vast 
een fantastische ervaring.
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Vlamingen zijn over het algemeen 
heel beleefd en wat stiller dan 
Nederlanders. In de les valt het 
bijvoorbeeld op dat Nederlandse 
studenten veel sneller vragen 
stellen. Ook worden professoren 
hier met meer respect of aanzien 
benaderd terwijl het er in Nederland 
informeler aan toe gaat. Dat merk je 
aan de manier waarop professoren 
aangesproken worden, zowel tijdens 
de les als via e-mail. Daar wordt wel 
belang aan gehecht.

Enola

Ik moest me wel even aanpassen aan 
het Vlaamse dialect. Soms begreep 
ik niet wat er allemaal gezegd werd. 
Nu gebruik ik zelf een heleboel 
Vlaamse woorden en kijken mijn 
Nederlandse vrienden vreemd op. 
De taal went dus snel. Daarnaast 
vind ik Vlamingen erg gezellig. 
Hier heerst een echte cafécultuur. 
Groepswerk? Vergadering? Oké doen 
we! En daarna nog even op café. Dat 
is dus die bourgondische levensstijl 
waar je van hoort. Een tip: ga 
eens naar café Collete. Dat is mijn 
lievelingscafé!

Femke

Toen ik hier arriveerde, verstonden 
Vlamingen me niet altijd even 
goed en ik hen niet. Als ik nu 
naar Nederland ga, gebeurt exact 
hetzelfde. Ik merk dat ik meer 
Vlaams praat. Nederlandse vrienden 
geven me ook de opmerking dat 
ik nu sierlijker praat doordat ik 
Nederlands en Vlaams meng. 
Sommige woorden zijn trouwens 
helemaal anders dan in Nederland. 
Een valies is blijkbaar een reiskoffer. 
Kuisen is schoonmaken. Een 
brooddoos is een broodtrommel. Ik 
heb enkele keren goed gelachen met 
die verschillen.

Paddy

Wat me opviel is dat veel Vlaamse 
studenten nog volledig ondersteund 
worden door hun ouders. Ze krijgen 
soms voor zeven dagen eten mee 
als ze naar hun kot vertrekken op 
zondagavond. De meeste ouders 
betalen ook het studiegeld, de 
zorgverzekering en de huur van hun 
studentenkamer. Op dat vlak zijn 
Nederlandse studenten wel een stuk 
zelfstandiger.

Fabienne
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Studentenverenigingen
Studentenverenigingen zijn een 
leuke manier om nieuwe mensen te 
leren kennen 

Er zijn meer dan 40 studentenclubs verbonden aan de 
Universiteit Antwerpen. Er is vaak geen onderscheid tussen 
een studie- of een studentenvereniging. Alles zit onder één 
dak. Bijna elke opleiding heeft een eigen vereniging. Er 
bestaat trouwens ook een studentenvereniging speciaal voor 
Nederlandse studenten: Hollandia! Er is ook een Studentenraad, 
het studentenblad Dwars en het Universitair Koor Antwerpen.

 www.uantwerpen.be/studentenverenigingen 

Ik ben lid van Socio Economica en heb er 
ook een jaar in het Praesidium gezeten. 
Ik heb er fantastische tijden beleefd. Als 
je lid bent van een studentenvereniging, 
leer je niet alleen snel medestudenten 
kennen uit je eigen richting. Je ontmoet 
ook snel andere studentenverenigingen op 
café of op de universiteit. Ik stond als lid 
van het Praesidium in voor de PR van de 
vereniging. Hierdoor moest ik veel contact 
leggen met externe bedrijven. Daaruit 
heb ik veel geleerd. Niet alleen over hoe je 
communiceert met bedrijven maar ook over 
hoe het bedrijfsleven werkt. Ik ben er zeker 
van dat ik hierdoor zelfverzekerder op de 
arbeidsmarkt ga stappen.

Paddy
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Het studentenleven ziet er wat 
anders uit dan in Nederland. Studie- 
verenigingen en studentenclubs zijn 
hier geen aparte organisaties zoals 
in Nederland. Hier kan je lid worden 
van een studentenvereniging 
die de meest uiteenlopende 
activiteiten organiseert. Van 
samen studeren tot educatieve 
excursies en studentenfeestjes. 
Ikzelf ben lid van Conservatio, 
de studentenvereniging van de 
opleiding conservatie-restauratie. 
Ik had geen betere keuze kunnen 
maken. Door lid te worden, heb ik al 
zeer veel vrienden gemaakt en valt 
er altijd wel iets te beleven.

Femke

De MOVE UAntwerpen sportpas kost maar 25 euro en biedt 
je een heleboel goedkope, of zelfs gratis, sportactiviteiten 
aan die je heel het jaar kan doen. Met vrienden uit mijn 
studentenclub gaan we regelmatig volleyballen en 
badmintonnen voor de lol. Met de sportpas kost het bijna 
niets om een sportveld te huren. Je haalt er heel wat 
plezier uit. 

Paddy

Cultuur en Sport
Cultuurliefhebber of 
sportfanaat? Koop dan een 
MOVE UAntwerpen sportpas 

Zo krijg je toegang tot een zeer uitgebreid en 
gevarieerd sport- en cultuuraanbod van de 
Universiteit Antwerpen aan een student- 
vriendelijke prijs.

 www.sportuantwerpen.be 

Ik ben lid van Studentenclub AIESEC. Dat is een 
internationale studentenvereniging die studenten de 
mogelijkheid biedt om op internationale stage te gaan 
of vrijwilligerswerk te doen. Wij hebben dus leden vanuit 
alle opleidingen, en zowel nationale als internationale 
studenten. Het is een superleuke sfeer. Ook voor mijn 
persoonlijke en professionele ontwikkeling is deze 
organisatie al heel leerrijk geweest voor mij.  Zo heb ik 
bijvoorbeeld beter leren presenteren door onze projecten 
publiek voor te stellen. Veel communicatie verloopt 
trouwens in het Engels, dus daar heb ik ook al veel op 
geoefend.

Fabienne

Ik heb een spotgoedkoop jaar-
abonnement van Basic Fit doordat 
ik de MOVE UAntwerpen sportpas 
heb aangekocht. Ik kan een jaar 
lang voor 120 euro in alle Basic 
Fit locaties gaan sporten, ook in 
Nederland. Wat een luxe! Daarnaast 
ga ik regelmatig naar zumbalessen 
in de sporthal van UAntwerpen. 
Die lessen, en tal van andere 
sportlessen, zijn trouwens gratis 
als je de sportpas hebt gekocht. De 
MOVE sportpas raad ik elke student 
aan.

Enola
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 Neem deel aan de verkenningsdagen 
Die gaan door vlak voor het academiejaar start. Tijdens de verkenningsdagen leer je de 
universiteit kennen en ontmoet je meteen leuke medestudenten. Dat is erg handig als je 
helemaal nieuw bent en nog niemand kent.  

Paddy

 Probeer je leerstof goed bij te houden 
Het klinkt zo cliché maar het is geen overbodige raad. Anders zal die berg leerstof je 
motivatie snel onderuithalen. Geniet ook van de talloze cafés en bistro’s die je overal 
tegenkomt. In bijna elke straat ontdek je weer een nieuwe eettent of een gezellig 
terrasje. Het is zo fijn om elke dag opnieuw op ontdekking te kunnen gaan. Het is ideale 
ontspanning na een drukke lesdag. 

Enola  

 Stort je in het studentenleven 
Via mijn studentenclub maakte ik snel heel wat vrienden. Studentenclubs organiseren ook 
een heleboel leuke activiteiten. We studeren samen, maar organiseren ook fijne feestjes en 
gaan geregeld op uitstap. Als je bij de studentenvereniging van je opleiding lid bent, leer je 
ook snel veel medestudenten uit je les kennen.  

Femke

 Probeer je aan te sluiten bij een inspirerende 
of leerrijke organisatie of studentenclub 
Lid worden van AIESEC was misschien wel de beste beslissing die ik tot hiertoe genomen 
heb tijdens mijn studies. Ik heb me persoonlijk en professioneel kunnen ontplooien bij 
AIESEC, een heleboel vrienden gemaakt en internationale ervaringen opgedaan.  

Fabienne

 Ook goed om te weten
In België zijn er maar twee examenperiodes: vier weken januari en vier weken in juni. 
In Nederland zijn er vier examenmomenten. Het is dus belangrijk om tijdig te beginnen 
studeren voor je examens. Maak daarom je agenda best vrij van afspraken in december, 
januari, mei en juni.  

Tips
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Infomomenten 
Openlesdagen
31 oktober tot 6 november 2022
20 februari tot 24 februari 2023

Schrijf je in via www.uantwerpen.be/openlesdagen

Infodagen 
3 september 2022
11 maart 2023
6 mei 2023
2 september 2023

Vragen?
International Students Office
T +32 3 265 31 89

 internationalstudents@uantwerp.be

 www.facebook.com/UAntwerpen

 www.instagram.com/UAntwerpen

 www.twitter.com/UAntwerpen

 www.linkedin.com/school/university-of-antwerp

 www.youtube.com/c/UantwerpenBe
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