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Je komt net als wij uit 
Nederland en je wil 
aan de Universiteit 
Antwerpen studeren?

Angela Brinkman | Bergen-op-Zoom

Bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica

Kirsten de Mönninck  | Eindhoven 

Master onderwijs-en opleidingswetenschappen

Deze brochure helpt je op weg.
Niet alleen met je studiekeuze maar ook met  

een aantal praktische zaken.

Veel succes en tot ziens in Antwerpen!

Angela, Kirsten, Marloes, Sander en Geert-Jan
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Marloes Tholhuijsen | Breda

Master geneeskunde

Geert-Jan Batterink | Druten  

Master geneesmiddelenontwikkeling

Sander Huisman | Utrecht  

Master theater- en filmwetenschappen
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TIP

Weet je dat er in Vlaanderen geen 

opleidingen bestaan met numerus 

fixus? Je moet ook niet vooraf 

aanmelden. Als je voldoet aan de 

toelatingsvoorwaarden mag je 

starten met de opleiding! Let wel: 

voor geneeskunde moet je een 

toelatingsexamen afleggen.

WEETJE

Een openlesdag kan je vergelijken 

met een meeloopdag.

Studente in hoorcollege Protein Technology & Proteome Analysis
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1. 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/

Vanaf het academiejaar 2021-2022 bieden we de Bachelor Social-Economic Sciences aan in het 

Engels. Alle andere bacheloropleidingen zijn Nederlandstalig. Onze masters, master-na-masters of 

postgraduaten worden in het Nederlands of het Engels aangeboden.

} De studierichting handelsingenieur in de beleidsinformatica vind je niet 
terug in het Nederlandstalig opleidingsaanbod en ik vond de opleiding 
inhoudelijk zeer interessant. Ook de lage inschrijvingskost was een duwtje in 
de rug om over de grens te gaan studeren. In Nederland betaal je al snel het 
dubbele om verder te studeren in het hoger onderwijs.~ > Angela
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2. Slim kiezen
Kies een opleiding die jou interesseert! 

Bekijk het collegerooster. Fysica, chemie en/of 

wiskunde in je studieprogramma? Frans als verplicht 

taalvak? We verwachten een degelijke voorkennis! 

Laat de Universiteit Antwerpen je helpen bij het 

maken van een verstandige keuze en maak gebruik 

van onze handige tools om je voorkennis te toetsen.

www.uantwerpen.be/studiekeuze 
www.uantwerpen.be/aandeslag 

} In onze opleiding zitten we in kleine groepen 
en is het aantal studenten in de opleiding klein 
– we zijn met zo’n 100 geneeskundestudenten. 
Iedereen kent iedereen wel. Het valt me ook op dat 
iedereen goed met elkaar overweg komt, dus dat is 
heel leuk! 

Ook vond ik de Universiteit Antwerpen heel verwelkomend 
ten aanzien van Nederlandse studenten. Ik voelde me direct 
op mijn plek hier op de universiteit. ~

> Marloes

Samen studeren in de universiteits- 

bibliotheek is populair
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} Voor de master geneeskundeontwikkeling koos ik resoluut voor de UAntwerpen. Het Vlaams onderwijs 
staat erom bekend te focussen op parate kennis. Dat vind ik een zeer belangrijk aspect. Je moet het niet 
alleen kunnen maar de leerstof die je ziet ook goed kennen. ~ 

> Geert-Jan

3. Mag je starten?
Je wil inschrijven voor een bacheloropleiding? 

Als je een VWO-diploma of een secundair diploma aangevuld met een HBO-propedeuse behaalde, kan je voor alle 

bacheloropleidingen (met uitzondering van geneeskunde) rechtstreeks inschrijven. 

Voor de opleiding geneeskunde is er een bijkomende voorwaarde: je moet ook slagen in een toelatingsexamen. Dit examen  

wordt één keer per jaar begin juli georganiseerd door de Vlaamse overheid.

www.toelatingsexamenartstandarts.be

Je wil inschrijven voor een master-, master-na-master- of postgraduaatopleiding? 

Check de diplomavoorwaarden via de online studiegids. Staat je Nederlandse bachelor- of masterdiploma bij de toelatingsvoor-

waarden? Dan mag je rechtstreeks inschrijven zonder aanvraagprocedure. Wordt jouw diploma niet vermeld? Neem contact op 

met de faculteit voor informatie over de toelatingsprocedure.

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 bachelordiploma (in Nederland: HBO-diploma) nooit rechtstreeks inschrijven voor 

een master. De faculteit kan je vertellen welk voorbereidings- of schakelprogramma (in Nederland: pre-master) je met succes 

moet afronden voor je kan inschrijven voor een masteropleiding.
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TIP

Om te mogen inschrijven voor de opleiding 

geneeskunde, moet je geslaagd zijn voor het 

toelatingsexamen. Je zal dus de resultaten van het 

examen moeten afwachten. Dit is geen probleem, 

je kan tot een paar dagen voor de start van het 

academiejaar inschrijven voor alle opleidingen!

www.toelatingsexamenartstandarts.be

Verschil met inschrijven in Nederland

Je moet niet vooraf aanmelden voor een opleiding

er zijn geen bijkomende selectieprocedures 

er is geen beperking van het aantal studenten per 

opleiding (numerus fixus)

Gebouw S op de Stadscampus

4. Inschrijven
Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden? 

Je bent klaar om in te schrijven aan UAntwerpen! Inschrijven kan online 

of via een persoonlijke afspraak tijdens de maanden juli, augustus en 

september. Eerder inschrijven kan niet! Je vind alle info op 

www.uantwerpen.be/inschrijven
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5. 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. 

Als Nederlandse student betaal je het standaardtarief. Voor het 

academiejaar 2021-2022 is het studiegeld voor een bacheloro-

pleiding 961,90 euro voor één jaar. Je vindt een overzicht van het 

studiegeld voor alle opleidingen op onze website.

www.uantwerpen.be/studiegeld
www.uantwerpen.be/leerkrediet

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. Op de website van DUO vind je onder ‘Studief-

inanciering in het buitenland’ alle informatie en voorwaarden.  

www.duo.nl

Kotstudente in Antwerpen
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6. Een kot zoeken
Wil je in Antwerpen een kamer huren? Dan ga je ‘op kot’, zoals  

Vlaamse studenten dat zeggen.

De Universiteit Antwerpen heeft twee studentenhomes vlakbij Campus Drie Eiken.  

Hiervoor kan je een aanvraag indienen als je op Campus Drie Eiken studeert.  

De kamers zijn goedkoper dan op de private huurmarkt maar het aanbod is beperkt. 

De meeste studenten in Antwerpen huren via Kotweb. Kotweb biedt het grootste kotbestand van Antwerpen, met meer dan 5000 

koten, studio’s en appartementen. Kotweb is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Antwerpse instellingen 

voor hoger onderwijs en STAN, het studentenportaal van Antwerpen. Eigenaars kunnen hun pand gratis aanbieden via de site en 

beheren hun gegevens zelf. 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.

www.studentkotweb.be
www.uantwerpen.be/wonen
 
In Vlaanderen moet je niet hospiteren om een kamer te vinden. De eigenaar beslist

wie de kamer mag huren. Hierdoor heb je makkelijk een mix van studenten van verschillende opleidingen van verschillende hoger 

onderwijsinstellingen. Vlaamse studenten die een kot huren, gaan in het weekend vaak naar huis. Gelukkig is Antwerpen meer 

dan alleen studentenstad waardoor hier in het weekend genoeg te beleven valt.

TIP

Verken de buurt voor je een 

contract ondertekent.  

Reis ook eens van je kot 

naar de campus, zodat je 

ontdekt hoe lang je onder-

weg zal zijn.
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Stel de volgende vragen aan je kotbaas:

 −  Is de brandverzekering inbegrepen in de huurprijs?

 −  Heb je een huurcontract voor 10 maanden (= één 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?

Kotstudenten in Antwerpen

7. Verblijf regelen
Je gaat in Antwerpen op kot? Als internationale 

student moet je je aanmelden bij de dienst bevolk-

ing. Als je je officiële verblijfplaats in Nederland 

behoudt, krijg je een verblijfsdocument (Bijlage 

33). Als 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/verblijfskaart
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Ossenmarkt, Antwerpen
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} Ik vond makkelijk een 
studentenkamer in Antwerpen. 
Het aanbod is groot en je kan 
makkelijk met de eigenaar een 
afspraak maken om alles te 
bezegelen. In Nederland moet 
je véél langer wachten, is het 
huren van een kamer duurder 
en je bent niet zeker of je 
erin mag. Dit systeem is veel 
aangenamer. ~    

> Geert-Jan

} In Nederland moet je je 
hospiteren maar hier hoeft 
dat helemaal niet. Hier is 
het gewoon first come, first 
serve. Je maakt een afspraak 
met de kotbaas om een kamer 
te bezichtigen en als die je 
bevalt, kan je direct tekenen. 
Lekker praktisch. En ook 
positief: gemiddeld is een 
kamer huren hier goedkoper 
dan in Nederland. ~  

 > Angela

TIP

Als je werken en studeren wil 

combineren, sluit je je best aan 

bij een Belgische mutualiteit.

8. Verzekering niet vergeten! 
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.

wwww.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 naast de Nederlandse zorgverze-

kering ook 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, maar een groot deel van de kosten wordt door de 

Belgische mutualiteit terugbetaald.

wwww.uantwerpen.be/ziekteverzekering
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TIP

Vlamingen zijn kampioen in het 

selecteren van huisvuil. Het is een 

nationale sport om uit te vissen wat in 

welke huisvuilzak hoort. Dat je hiervan 

als internationale student een punthoofd 

krijgt, is heel normaal.  

Jobstudenten op de infodag van UAntwerpen

9. Mag ik werken?
Als student mag je maximum 475 uur per jaar werken. 

Je loon is dan belastingvrij. Je kan ook meer werken. 

Je zal dan ook belastingen moeten betalen, afhanke-

lijk van je inkomen. Je hoofdverblijfplaats (Nederland 

of België) heeft in dit geval invloed op de mogelijk-

heid om belastingen terug te vorderen.  

Informeer je goed!

wwww.uantwerpen.be/studentenjob
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10. Belasting betalen?
Personenbelasting
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

wwww.uantwerpen.be/belastingen

Provinciebelasting
Als je je hoofdverblijfplaats in Antwerpen neemt, moet je provinciebelasting betalen. Deze belast-

ing is gekoppeld aan je inschrijving in het Belgisch rijksregister. Als je tijdelijk en uitsluitend voor 

studieredenen in België verblijft, kan je bezwaar aantekenen en moet je de belasting niet betalen. 

Contacteer het Studenteninformatiepunt voor meer informatie over de procedure.

stip@uantwerpen.be

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, belastingen?
Contacteer de sociale dienst op je campus. 

socialedienst@uantwerpen.be
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11. Verplaatsing in Antwerpen 
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. 

Fiets kapot? De Universiteit Antwerpen  heeft een mobiele fietshersteldienst voor kleine herstel-

lingen. Je kan ook een fiets huren met de populaire stadsfietsen van stad Antwerpen: Vélo.

www.velo-antwerpen.be | www.levanto.be/fietsbeheer 

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 tram/bus gebruikt, dan is de lijnkaart (goed voor 10 ritten) een goed-

kope oplossing. Spring je bijna dagelijks op tram/bus? Koop dan een Buzzy Pass (tot 25 jaar) of een 

Omnipas (vanaf 25 jaar).  

wwww.delijn.be

Trein
Voor verplaatsingen naar bv. andere steden neem je de trein. Je kan als student een voordelig 

schoolabonnement of campuskaart kopen. Voor een dagje uit is er een Go Pass 1 waarmee je goed-

koop een enkele reis naar een willekeurige bestemming in heel België maakt. 

wwww.belgianrail.be
Auto
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} Ik kom zelf uit een redelijk klein dorp 
dus ik moest me meestal met de auto 
verplaatsen als ik ergens naartoe wilde. 
Maar in Antwerpen is dat onmogelijk. 
Ik kan me doodergeren aan alle 
wegenwerken in Antwerpen. Neem dus 
de fiets of het openbaar vervoer als je 
ergens snel naartoe wil. ~ 

> Angela

Meir, Antwerpen: alleen te voet of  

met de fiets te bereiken!

Gebruik als je kan het openbaar vervoer en laat je auto thuis. Er zijn in 

het centrum van Antwerpen beperkte parkeermogelijkheden 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. 

wwww.parkereninantwerpen.be | www.uantwerpen.be/route

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.

wwww.duo.nl
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12. 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! Verwacht niet dat 

alles op dezelfde manier georganiseerd wordt als in Nederland. Sta je open voor 

een buitenlandse ervaring en is ‘anders’ synoniem voor ‘verrijking’? Dan wordt je 

studietijd in Antwerpen vast een fantastische ervaring.

} Vlamingen zijn echte Bourgondiërs. 
Als ze samen eten of op een terrasje 
iets drinken, genieten ze daar met volle 
teugen van. Het is een andere mentaliteit 
dan in Nederland. Ze maken en nemen 
er de tijd voor. Dat vind ik fantastisch. 
Op een zonnige namiddag met Belgen 
op café gaan, is altijd een aangenaam 
tijdverdrijf. En je leert er heel wat 
mensen door kennen! ~ 
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} De taal was wel een aanpassing. 
Vlamingen gebruiken woorden als 
‘çava’ in plaats van ‘hoe gaat het?’. 
Heel vreemd… Ik herinner me ook 
de spelletjes die we deden op de 
verkenningsdagen. Die waren voor 
mij heel raar want het waren van die 
scoutsspelletjes. Dat zie ik in Nederland 
niet snel gebeuren.  Natuurlijk zag 
ik ook dat het cliché bevestigd werd 
dat Hollanders altijd diegenen zijn 
die vragen stellen tijdens de les en 
iets luidruchtiger of directer zijn dan 
Belgen.~

>  Angela

}Vlamingen zijn vriendelijke en 
gezellige mensen. Ze houden van 
lekker eten en genieten graag van 
het leven. Maar als je als Nederlander 
naar Vlaanderen trekt, valt het direct 
op dat er enkele cultuurverschillen 
zijn. Vlamingen zijn bijvoorbeeld 
terughoudender wat voor Nederlanders 
een beetje onwennig aanvoelt. Besef 
ook dat elke streek zijn eigen dialect 
heeft. Als je het Antwerps accent onder 
de knie hebt en eens op stap gaat naar 
West-Vlaanderen, dan klinkt het Vlaams 
accent weer helemaal anders. Nog een 
tip: als je zure room wil kopen zeg dan 
niet “crème fraiche” want dan krijg je 
slagroom! ~

> Sander

} Wat ook duidelijk verschilt met Belgen 
is dat wij eerlijker en rechtuit zijn in 
communicatie. Als je bijvoorbeeld iets 
niet goed doet hoor je dat eerder van 
iemand anders dan van de persoon zelf. 
Dat is echt wel een groot verschil in 
mentaliteit voor twee landen die aan 
elkaar grenzen. Maar je leert er veel uit 
en het is een verrijking als je ermee om 
kan gaan.~ 

> Marloes
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Onthaaldag, Antwerpen
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13. 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. Sinds kort bestaat 

er trouwens ook een studentenvereniging speciaal voor Nederlandse studenten: 

Hollandia! Er is ook een Studentenraad, het studentenblad Dwars en het Koor 

Universiteit Antwerpen.

www.uantwerpen.be/studentenverenigingen

Cultuurliefhebber of sportfanaat? Koop bij je inschrijving een MOVE UAntwerpen 

sportpas. Je krijgt dan toegang tot een zeer uitgebreid en gevarieerd sport- en 

cultuuraanbod van de Universiteit Antwerpen.

www.sportuantwerpen.be

} Ik heb me in het eerste jaar aangesloten bij de studentenvereniging IMBIT (=Handelsingenieur in 
de Beleidsinformatica). Daar ben ik uiteindelijk in het praesidium beland. Zo heb ik veel mensen uit 
mijn studierichting leren kennen en is mijn netwerk sterk uitgebreid. Via de studentenclub ben ik 
uiteindelijk ook in de Studentenraad terecht gekomen.~

> Angela
21
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14. Startertips van onze Nederlandse studenten

} Verdiep jezelf in wat een opleiding te bieden heeft. Het 
onderwijs in Vlaanderen is zeer kwalitatief maar de nadruk ligt 
sterk op het verwerken en reproduceren van de leerstof die je 
krijgt. Wees dus zeker van je keuze zodat je niet tegen je zin moet 
studeren. Als dat in orde is, kan je uitkijken naar een geweldige 
studententijd! ~
> Geert-Jan Batterink 

Master geneesmiddelenontwikkeling

} Probeer direct contact te leggen en je te mengen onder 
de Belgische studenten. Ik zou me persoonlijk niet helemaal 
afzonderen met een clubje Nederlanders.  
Probeer zeker ook het studentenleven te ontdekken via de 
studentenclubs. Het is een ideale manier om je netwerk uit te 
breiden waar je later ook heel wat aan hebt!

Sta ook met je beiden voeten op de grond en neem je studies 
serieus! Het is best intens in het eerste jaar. Dus ga er direct voor, 
dan komt het wel goed! ~

> Angela Brinkman 
Bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica
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} Ik behaalde al een HBO-diploma in onderwijswetenschappen in 
Nederland en begon erna deeltijds te werken in een Nederlandse 
hogeschool. Maar ik wou ook nog een master behalen. Mijn 
masteropleiding in de opleidings- en onderwijswetenschappen  
biedt een flexibel opleidingstraject aan waardoor ik studie en 
werk perfect kan combineren. Die mogelijkheid vond ik niet 
in Nederland. Dus ik ben zeer blij dat de UAntwerpen deze 
mogelijkheid aanbiedt. Daarnaast is studeren in Antwerpen 
een zeer leuke ervaring. Ik hou van de stad, van de gezellige 
universiteit en de aangename sfeer! Ook nog een belangrijke 
boodschap die ik graag meegeef: in België betaal je net geen 1000 
euro inschrijvingsgeld, ook al heb je reeds een diploma behaald in 
het hoger onderwijs. Het is dus een zeer budgetvriendelijke keuze 
om in Antwerpen te gaan studeren.~ 

> Kirsten De Mönninck 
Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

} Sommige benamingen zijn totaal verschillend en meestal 
zijn dat de meest onnozele dingen. Neem nou eetgewoontes: 
frikandellen heten hier curryworsten, frikandellenbroodjes heten 
worstenbroodjes,…Het kan wel even een verwarrende boel zijn 
als je hier net studeert. Je leert deze verschillen best snel uit het 
hoofd, anders krijg je heel wat anders mee in de winkel dan wat je 
in gedachten had.~
> Marloes Tholhuijsen  

Master geneeskunde
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Wij zijn klaar voor jou!

Ben jij klaar voor ons?

Vragen?

International Students Office

T +32 3 265 31 89

internationalstudents@uantwerp.be

 www.facebook.com/UAntwerp

 @uantwerpen
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