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4 jaar na zijn oprichting kondigt 19 de opening aan van 
Campus 19 in Antwerpen 

 

4 jaar na de oprichting van de coding school 19 te Brussel, lid van het netwerk 

42, kondigen Ian Gallienne en John Bogaerts de opening aan van Campus 19 in 

Antwerpen. Campus 19 zal zijn eerste studenten in oktober 2022 verwelkomen. 

Campus 19, lid van netwerk 42, bestaat sinds 2018. Campus 19 werd opgericht door 

Ian Gallienne en John Bogaerts en heeft zich in Brussel kunnen ontwikkelen dankzij 

de steun van zijn historische partners GBL, Belfius, Deloitte, Proximus, Interparking, 

RTL, DPG Media en de 4Wings Foundation. Vandaag de dag worden meer dan 350 

studenten opgeleid in code met een tewerkstellingspercentage van 100%. 68 

verschillende bedrijven hebben studenten uit 19 verwelkomd voor stages of jobs. 

De opening van de campus in Antwerpen wordt mogelijk gemaakt door een 

innovatieve en maatschappelijk verantwoorde financiering van Belfius Bank en Belfius 

Investments Partners, een groep van 7 nieuwe sponsors zijnde Duvel Moortgat, 

Johnson and Johnson, Hubo, Port of Antwerp Bruges, SD Worx, Lifeworld en Digipolis. 

Covid19 heeft de digitalisering en de nood aan digitaal geschoolde werknemers in een 

stroomversnelling gebracht.  

19 heeft de ambitie om een nationale impact te hebben en talent op te leiden. Het was 

dan ook niet meer dan logisch om naar Antwerpen te komen als locatie voor Campus 

19. In de grootste stad van Vlaanderen zullen wij bijdragen tot een verhoging van de 

werkgelegenheidsgraad en tegemoetkomen aan de behoeften van de bedrijven. In 
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Antwerpen “there are jobs without people and people without jobs”. In het laatste 

kwartaal van 2022 waren er in Antwerpen honderden vacatures in de IT-sector. 

In Antwerpen konden we rekenen op de mobilisatie van verschillende ondernemers op 

initiatief van Ian Gallienne en John Bogaerts. 

Ian Gallienne en John Bogaerts, medeoprichters van 19: "We zijn enthousiast over 

deze ontwikkeling en de impact die ze zal hebben op Antwerpen en de Antwerpse 

regio. Toen we in 2018 19 oprichtten, de eerste campus van het 42-netwerk buiten 

Frankrijk, was ons gemeenschappelijke doel om een bedrijfs-gefinancierd model te 

creëren om jongeren van alle achtergronden op een duurzame manier kwaliteitsvolle 

jobs aan te bieden. De nieuwe ontwikkelingen die vandaag zijn aangekondigd, gaan 

zeker in die richting." 

Christian Van Thillo, Executive Chairman van DPG Media en historisch sponsor van 

19: “Campus 19 is een sociaal, inclusief en multicultureel project voor jongeren die 

een rolmodel kunnen worden voor anderen. Ik ben heel tevreden dat DPG Media dit 

uniek project steunt dat honderden jongeren uit onze regio mooie 

toekomstperspectieven biedt. 

Marc Raisière, CEO van Belfius: "Ons engagement ten opzichte van de maatschappij 

ligt aan de basis van de bestaansreden van Belfius en we geloven in technologie die 

inclusief en representatief is voor de gehele maatschappij.”  

“Stad Antwerpen heeft talent aan boord. We zijn ervan overtuigd dat de innovatieve 

leermethode van Campus19 het talent op onze arbeidsmarkt nog zal versterken. 

Bovendien betekent Campus 19 een extra boost voor onze bedrijven die zoeken naar 

IT-talent. Na het internationale succes verwelkomen we Campus 19 met trots in 

Antwerpen.” – Erica Caluwaerts schepen voor economie, werk, digitalisering. 

De groep sponsors wordt vervolledigd door Port of Antwerp Bruges, Hubo, Johnson 

and Johnson, Duvel Moortgat, Lifeworld, SD Worx en Digipolis, die naast hun 

financiële steun ook stages, jobs en expertise ter beschikking zullen stellen van de 

Campus 19-deelnemers. 
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Campus 19 in Antwerpen 

Deze campus zal gevestigd zijn in de gebouwen van DPG Media, op het Mediaplein.  

De opening is voorzien voor 17 oktober 2022 met het eerste “digibad”, de 

selectieprocedure om bij campus 19 te mogen starten.  De campus zal 24/7 open zijn, 

volledig gratis zijn en 150 plaatsen tellen. Inschrijven kan vanaf vandaag op 

campus19.be. 

Campus 19 background                                                        

19 Coding School werd in april 2018 in Brussel opgericht. Deze school maakt deel uit 

van het internationale netwerk van Ecole 42 en was de eerste campus buiten Frankrijk. 

Er zijn ondertussen 43 campussen in 25 landen verspreid over de wereld met meer 

dan 15.000 studenten. Er zijn geen diplomavereisten. Er wordt niet gewoon les 

gegeven, maar het gaat over peer-to-peer onderwijs in modules. De school is het hele 

jaar open, 24 uur op 24, en trekt voornamelijk jongeren aan. 19 besteedt ook 

bijzondere aandacht aan gendergelijkheid in de IT-sector. 15% van de studenten heeft 

geen diploma secundair onderwijs en 30% is werkzoekende. Deze door VDAB 

erkende opleiding is gratis, maar wel veeleisend en vereist de nodige discipline. 

 

 



4 
 

  

Contact : 

Stephan Salberter – 0478 84 65 12 - 

stephan@s19.be 

  
  

www.campus19.be 

http://www.s19.be/

