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Studenten blokken opnieuw samen op bijzondere plekken in 
Antwerpen 
 
STAN (Student & Antwerp), het Antwerpse studentenportaal, organiseert voor het 
zevende jaar op rij STUDY360. Vanaf maandag 2 mei zijn studenten op 28 unieke en 
atypische pop-uplocaties van Antwerpse organisaties en bedrijven welkom om samen te 
blokken. De locaties, goed voor meer dan 500 studieplekken, hebben een bijzonder 
uitzicht over de stad of bevorderen op een andere uitzonderlijke manier het studiewerk. 
 
Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “De voorbije twee coronajaren waren mentaal belastend 
voor iedereen, in het bijzonder ook voor studenten. De nood aan verbinding is bij hen groter dan 
ooit. Daarom biedt STUDY360 hen nu opnieuw en volgens de vertrouwde formule de kans om 
samen te studeren in een rustige omgeving. Dat  kan dit keer zonder mondmasker en hopelijk 
mét veel goede moed.” 
 
Onder het motto ‘samen studeer je beter’ kunnen studenten ook dit jaar weer studeren op 
iconische plekken in de stad. STAN verzamelde voor deze editie van STUDY360 maar liefst 28 
organisaties en bedrijven die hun deuren voor de studenten vrijwillig en gastvrij openzetten 
tijdens de blok. Samen zorgen ze voor meer dan 520 studieplekken. 
 
Naast iconische blikvangers zoals het MAS en het Rubenshuis nemen deze editie ook heel wat 
co-working spaces deel aan STUDY360. Zo voelen studenten niet enkel de motivatie van het 
samen blokken, maar krijgen ze ook al een inkijk in het leven en de drive van lokale Antwerpse 
ondernemers.   
 
 
28 bloklocaties, 523 studieplekken 
Dit zijn de bloklocaties, die vanaf maandag 2 mei worden opengesteld en ten laatste tot vrijdag 
1 juli de studenten verwelkomen: 

 Beurs voor diamanthandel: een prachtige beurszaal in het hart van Antwerpen; 

 Bockstael NV: hip octrooi- en merkbureau in het midden van de Theaterwijk; 

 Borgerhub: het voormalige vredegerecht aan de Turnhoutsebaan, omgetoverd tot  een 
creatieve broedplaats; 

 Brouwerij De Koninck: zaal bovenin de iconische stadsbrouwerij met uitzicht op het 
Koning Albertpark; 

 Campus National: een loftachtige locatie van Thomas More Hogeschool; 

 Circuit Zuid: duurzaam shoppingcenter met focus op ecologie in Nieuw Zuid; 

 C-Hive: state-of-the-art coworking space met een rooftopbar in de buurt van 
Harmoniepark; 

 deSingel: de blauw-rode foyer van het conservatorium geeft uitzicht op de Antwerpse 
Ring; 

 Federale verzekering: Modern business center met fijne lichte ruimtes; 

 Fosbury&Sons: trendy coworking-spot met een grote inkomhal en prachtige 
kunstwerken in het centrum van Antwerpen; 

 GATE15: akoestisch afgesloten zaal Tarmac in GATE15; 
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 HETPALEIS: iconisch theatergebouw aan het Theaterplein op een boogscheut van De 
Meir; 

 JC Bazz: jeugdhuis in het bruisende oud-Berchem; 

 Kavka: een oude school, omgebouwd tot een levendig jongerencentrum; 

 MAS: de achtste verdieping van het bekende Antwerpse gebouw, met 360° uitzicht over 
de stad; 

 Provinciehuis: architecturale blikvanger met uniek design en driehoekige ramen; 

 Pulcinella: internationaal jeugdhostel met een hip interieur en dakterras; 

 REGUS – Port Atlantic House: hippe co-working office in het hart van de haven van 
Antwerpen; 

 REGUS – Berchem Station: Hippe werkplek met stijlvol meubilair op wandelafstand van 
station Antwerpen-Berchem; 

 Rubenshuis: 17e-eeuws stadspaleis en kunstatelier van Pieter Paul Rubens; 

 Het Scoutshuis: unieke studieplek met ontspanningsruimte in de tuin of op het dakterras; 

 SPACES – Antwerp: co-working op de vernieuwde Post X site aan de Ring; 

 Stad Leest: een onafhankelijke boekenwinkel met koffiebar in de schaduw van de 
Politietoren; 

 Telenet: kleurrijke urban jungle op de eerste verdieping van de flagship store aan de 
Meir; 

 Teleperformance: High-tech kantoor op een boogscheut van station Antwerpen-
Berchem; 

 The Brain Embassy: een nieuwe, hippe co-working spot met ergonomisch open-space 
design; 

 Urban City: Coworking space met ruimte, licht en een fenomenaal uitzicht op ’t Eilandje; 

 Noordpoort: voormalige elektriciteitscabine in Antwerpen-Noord dat zich ontpopte tot 
coworking office en cursuslocatie voor artistieke opleidingen. 

 
Alle studieplekken beschikken over gratis wifi en stroompunten. Om de studenten nog meer te 
ondersteunen zorgen de medewerkers van een aantal locaties voor extra gastvrijheid: 
ontspanningsmogelijkheden, thee, water, gezonde snacks en/of hoofdtelefoons.  
 
Toegang met code, zonder reservatie 
Om te kunnen studeren op één van deze toplocaties moeten studenten zich slechts eenmaal 
registreren op www.study360.be. Op die website kunnen ze ook eenvoudig en snel zien 
hoeveel plekken er nog vrij zijn per locatie. Met hun unieke registratiecode kunnen ze 
vervolgens gedurende de hele blokperiode op elke locatie inloggen.  
 
Per editie van STUDY360 registreren zich gemiddeld 5000 studenten. In voorbije blokperiodes 
werden deze registratiecodes tussen de 8000 en 15.000 keer gebruikt om in te loggen op een 
deelnemende locatie. 
 
Praktisch 
STUDY360 start op maandag 2 mei 2022 (geleidelijke openstelling van bloklocaties) en loopt tot 
en met vrijdag 1 juli 2022. Alle info staat ook op www.study360.be. 
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----------------------------------------------einde persbericht------------------------------------------------- 
Info voor de pers 
STUDY360 biedt stilte en rust aan de blokkende studenten. Daarom wordt aan journalisten 
gevraagd vooraf contact op te nemen met de persverantwoordelijke als ze interviews van 
studenten zouden willen afnemen of de bloklocaties zouden willen bezoeken tijdens de 
studieperiode. Dit kan enkel na het indienen van een persaanvraag via www.study360.be, vanaf 
woensdag 4 mei.  
 
 
Meer info over dit persbericht:  
Steven Van Goethem, coördinator STAN, tel. 0475 30 77 24, steven.vangoethem@stanstan.be 
Verantwoordelijke schepen: Jinnih Beels, schepen voor onderwijs en jeugd 
 
OVER STAN 
STAN daagt Antwerpse studenten uit om zich maximaal te ontplooien. STAN toont hen de weg doorheen de stad en hun 
studentenleven, verklapt hen geheime pareltjes en vormt tegelijk ook een luisterend oor. Dat alles doen ze samen met de studenten 
via het Studentenmagazine, STUDY360 (studeren met een view), het welkomstevent van het jaar StuDay, het Grote Antwerpse 
Studentenonderzoek en meer. Met STAN worden de studenten op een podium gezet te midden van Antwerpen, glorieuze partner in 
crime en de studentenstad om te wonen, te studeren en uiteindelijk misschien ook te werken. Vandaar onze naam: STAN, Student 
& Antwerp. STAN is een samenwerking tussen stad Antwerpen, de Antwerpse universiteiten en hogescholen en het Antwerps 

Studentenoverleg.  www.stanstan.be  

 

http://www.study360.be/
http://www.stanstan.be/

