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Een verhaal dat jij schrijft
Een Odisee-opleiding is geen voorbereiding op het leven,
maar het leven zelf. Het is een verhaal dat jij schrijft.
Maak kennis met onze 25 bacheloropleidingen, in 6 studie-
gebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas.

Bij Odisee geloven we niet in het klassieke onderwijsverhaal. 
Wij zijn geen instelling die je kneedt en vormt. Wij willen een 
talenthogeschool zijn die gelooft in jouw kracht en focust op jouw 
talenten. We vertrekken van wat je al kent en kunt, en helpen je om 
dat verder te ontwikkelen, op alle vlakken.

No classic story

Een Odisee-opleiding is dus geen voorbereiding op het leven, maar 
het leven zelf. Méér nog dan je diploma vormen je ontwikkeling 
en je ervaringen de beloning van je reis bij Odisee. Een verhaal 
dat jij schrijft, dus. Geen klassiek verhaal: bij Odisee ontwikkel je je 
talenten in een leerproces dat je zélf vormgeeft.

Jouw talent

Odisee biedt je daarvoor 25 bacheloropleidingen op 6 campussen: 
state-of-the-art onderwijs dat inzet op jouw talent met oog 
voor superdiversiteit en een sterke band met het werkveld. 
Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een 
uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. 
Welkom!

Mia Sas
Algemeen directeur Odisee
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Infodagen
•  Zaterdag 11 maart 2017    
 van 9u30 tot 13u

•  Zaterdag 22 april 2017 (open dag)  
  van 9u30 tot 15u

•  Vrijdag 16 juni 2017 van 13u tot 18u   
 (enkel Campus HIG)

•  Zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u  
 (niet Campus HIG)

•  Zaterdag 2 september 2017    
 van 9u30 tot 13u

3

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. 
Ze kan dan ook Odisee  niet juridisch binden.
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Maximale slaagkansen
Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. 
Daarom hechten we bij Odisee héél veel belang aan de begeleiding van eerstejaarsstu-
denten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Wie dat wenst, 
ondersteunen we op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is 
erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Jij geeft het tempo aan
Odisee spant zich in om je opleiding zo 
comfortabel mogelijk te laten verlopen. 
We besteden de grootste zorg aan de sa-
menstelling van je uurroosters. Zo verlies je 
nauwelijks uren en houd je voldoende tijd 
over voor oefeningen, opdrachten en instu-
deren. We houden rekening met relevante 
(werk)ervaring (EVC – eerder verworven 
competenties) of vroegere opleidingen 
(EVK – eerder verworven kwalificaties). Heb 
je al een zekere voorkennis? Dan hoef je 
(delen van) vakken niet te volgen of kun je 
ze vervangen door een opdracht op maat.

Aanspreekbare docenten
We maken bij Odisee volop gebruik van 
actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof 
vlot verwerken en vaardigheden oefenen, 
met onmiddellijke feedback. Interactie en 
lesgroepen met aangepaste omvang zijn 
ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen 
in beheersbare — soms zelfs heel kleine — 
groepen staan studenten en docenten dicht 
bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de 
lessen bij de docenten terecht. Een grote 
troef van Odisee.

Flexibel studeren
Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. 
Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren 
via de modeltrajecten, maar je kunt ook een 
flexibel traject volgen dat beter bij je situ-
atie past. Je bepaalt daarbij in grote mate 
zelf hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus 
hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle 
vakken waarvoor je slaagt, krijg je een cre-
ditbewijs. Die vakken hoef je niet meer over 
te doen. Vakken waarvoor je niet slaagt, 
kun je het volgende jaar weer opnemen en 
combineren met vakken uit een volgende 
fase van het modeltraject. Besluit echter 
niet dat je op je sokken een diploma kunt 
halen! Zware onvoldoendes worden niet 
gedelibereerd. En uiteraard moet je voor 
bepaalde vakken echt wel slagen om een 
diploma te halen, of een specifieke volgor-
de respecteren als je je studieprogramma 
samenstelt.

Follow us
 facebook.com/odiseehogeschool

 @odiseehogesch

 instagram.com/odisee
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Véél begeleiding
Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in 
de vorm van monitoraten, gedifferentieerde 
trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, 
stagebegeleiding, studiebegeleidingsplan-
nen… Via verschillende begeleidingsfor-
mules bieden we je dus de mogelijkheid 
om extra te oefenen en langer stil te staan 
bij de leerstof. We organiseren regelmatig 
studievorderingsgesprekken om te zien of 
het een beetje wil vlotten. Is dat niet het 
geval, dan garanderen studie- en studen-
tenbegeleiders een soepele, veelzijdige en 
persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit 
diverse formules, naargelang van je oplei-
ding, noden of wensen. 

Hulp bij problemen 
Bij meer algemene problemen weten de 
studentenbegeleiders raad. Je kunt steeds 
een afspraak maken en alles is bespreek-
baar: je studiekeuze, je studiemethode 
en -planning, examenstress of faalangst, 
een heroriëntering, studeren in moeilijke 
omstandigheden... 

Luisterend oor 
Je vindt bij de studentenbegeleiders een 
luisterend oor én een helpende hand in 
geval van sociale of culturele aanpassings-
problemen, ontmoediging, onzekerheid, 
eenzaamheid, relationele problemen, finan-
ciële kwesties, functiebeperkingen… Naast 
individuele hulp zijn er ook groepssessies 
over uitstelgedrag, faalangst en andere 
obstakels. 

Studentenvoorzieningen
Is studeren voor jou financieel niet 
vanzelfsprekend, neem dan beslist contact 
op met onze Studentendienst. Met concrete 
hulp en advies helpen de medewerkers 
van de Studentendienst je om studeren 
ook voor jou betaalbaar te maken. Ook op 
praktische vragen helpen ze een antwoord 
zoeken. Meer weten over betaalbaar 
wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, 
cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de 
Studentendienst! 

S T U D E R E N  A A N  O D I S E E

Begeleiding op maat  
Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee mee helpen, op verschillende manieren. 
We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken. 
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Digitale leeromgeving
Bij Odisee studeer je in een digitale 
leeromgeving. Je vindt er onder 
meer opdrachten en cursusmateriaal, 
elektronische berichten van 
docenten en begeleiders en tal van 
communicatiemogelijkheden. Die digitale 
leermiddelen zijn zowel op je campus, op 
kot als thuis bereikbaar. Lijken een eigen 
pc of laptop en een internetaansluiting je 
een zware dobber voor je studiebudget? 
Als student kun je heel wat voordelen 
genieten: we hebben zeker tips om die 
kosten minimaal te houden.

Going abroad? 
Odisee brengt je volop in contact met 
Europa en zelfs met andere werelddelen. 
We werken samen met hogescholen en 
universiteiten in het buitenland. Daarnaast 
stimuleren wij je om tijdelijk aan een 
buitenlandse instelling te studeren, stage 
te lopen of deel te nemen aan projecten, 
congressen en studiereizen. Zo maak je 
kennis met andere leer- en werkmethoden 
en schaaf je je talenkennis bij. Het contact 
met een andere cultuur draagt beslist bij tot 
je persoonlijke ontplooiing. 

Inspraak... natuurlijk 
Odisee vindt je mening belangrijk. Wil 
je je echt engageren en mee het beleid 
bepalen? Word dan contactstudent of 
studentenvertegenwoordiger. Zo krijg 
je inspraak in lessen en examens, het 
opleidingsprogramma, de prijs van 
je broodjes en alles wat je nog meer 
aanbelangt. Zelfs in de Raad van Bestuur 
zetelen studenten. 

Studentenclubs 
Wil je proeven van het studentenleven? 
Sluit je dan aan bij een van onze 
studentenverenigingen. Ben je een 
fuifbeest, een cultuurmens of een 
sportfreak? Of hou je van debatten, 
internationale projecten of culturele 
diversiteit? Wil je je engageren voor een 
goed doel? Je vindt beslist je gading. Het 
aanbod van studentenclubs is gevarieerd 
en ze barsten van de initiatieven! 

Méér dan studeren  
Bij Odisee bieden we je alle kansen om jouw talenten ten volle te ontplooien, op alle vlakken.  
In onze state-of-the-art leeromgeving leer je zelfstandig oplossingen zoeken maar ook samen-
werken met collega’s en kun je véél meer dan studeren.
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B A C H E L O R  I N  H E T  O N D E R W I J S : 

Kleuteronderwijs
Kinderen maken tussen tweeënhalf en zes jaar een enorme ontwikkeling door. Ze ontdekken 
zichzelf, de anderen en de wereld. Ze leggen de fundamenten voor hun toekomst. Als kleuter-
onderwijzer(es) krijg je de kans hen te ondersteunen tijdens deze boeiende ontdekkingstocht.

Persoonlijke begeleiding 
Tijdens je driejarige opleiding leer je een 
activiteitenaanbod creëren dat aansluit bij 
de leefwereld van kleuters. Dat vraagt van 
jou een sterk inlevingsvermogen, vertrou-
wen in de mogelijkheden van jonge kinde-
ren, expressiviteit en creativiteit. Dat is een 
hele uitdaging, maar we zorgen dan ook 
voor een sterke persoonlijke begeleiding.

Stage
Je ontdekt tijdens je opleiding hoe je 
kinderen tussen 2,5 en 6 zo goed mogelijk 
begeleidt in hun ontwikkeling. Zo leer 
je bijvoorbeeld de taal en de muzische 
ontwikkeling van kleuters te stimuleren. Je 
krijgt ook vakken die je helpen om verant-
woord pedagogisch te handelen. Van in het 
eerste jaar verken je de dagelijkse realiteit 
in de kleuterklas. Je observeert niet alleen; 
vrij snel begeleid je zelfstandig je eerste 
activiteiten. Voor je het weet bereiden we 
je voor op een hele stageweek. Tegen het 
einde van je opleiding loop je meer stage 
dan dat je les volgt op de campus.

 

Extra activiteiten
Tijdens je opleiding zijn er heel wat extra 
activiteiten: een creastage, een confron-
tatietocht, een poppenspelmodule, een 
studiereis… Buitenlandse onderwijsvormen 
verkennen kan tijdens een Erasmusverblijf 
in een Europese partnerhogeschool tijdens 
het derde jaar van je opleiding. Sommige 
studenten kiezen zelfs voor een stage in 
een ontwikkelingsland: beslist een verrij-
kende ervaring.

Waar werk je later?
Uiteraard is een job als kleuteronderwij-
zer(es) het eerste perspectief. Sommige 
afgestudeerden combineren hun klasop-
dracht met een aantal zorguren of worden 
na verloop van tijd zorgcoördinatoren. 
Anderen vinden werk in het buitengewoon 
onderwijs, de culturele sector of de jeugd- 
en gehandicaptenzorg.

 

•  www.odisee.be/ko

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Brussel en    
 Campus Dirk Martens (Aalst)

L E R A R E N O P L E I D I N G
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Lager onderwijs
Openheid is het sleutelwoord tijdens je driejarige vorming tot onderwijzer of onderwijzeres. Als 
onderwijzer(es) moet je immers oog en oor hebben voor elk kind en elk kind de ontwikkelings-
kansen geven waar het recht op heeft.

10

Al doende leren
Om kinderen mee te kunnen nemen in 
een uitdagend verhaal, verken je de ver-
schillende ontwikkelings- en leergebieden 
die in de lagere school centraal staan. Je 
krijgt al doende de kans om je achter-
grond aan te scherpen in talen, wiskunde, 
wereldoriëntatie, godsdienst en muzische 
vorming. Je verkent verschillende werk-
vormen en je vraagt je af welke leermid-
delen je kunt inzetten. We bieden je af-
wisselend lessen en praktijkstages onder 
leiding van gepassioneerde en ervaren 
docenten. Je leert ook van mentoren uit 
basisscholen. Je activiteiten beperken zich 
niet tot je klaslokaal: samenwerken met 
collega’s, omgaan met ouders, contacten 
leggen met begeleidingsdiensten… het 
komt allemaal aan bod. 

Wat zijn jouw talenten?
Het vraagt een flinke dosis fantasie en 
creativiteit om kinderen te blijven boeien. 
Enthousiasme, openstaan voor wat in de
wereld gebeurt en zelf voortdurend willen 
bijleren zijn belangrijke troeven. Tijdens 
je opleiding neem je daarom deel aan 
talrijke activiteiten: de crea- of muzostage, 
vertelnamiddagen, excursies, tentoonstel-
lingen, theaterbezoeken… We nemen je 
mee op ontdekking, een zoektocht ook 
naar je eigen talenten. 

Steeds meer 
praktijkervaring

Naarmate je opleiding vordert, heb je 
steeds meer stage. Je begint met obser-
vaties. Daarna maak je sterk begeleide 
didactische oefeningen, gevolgd door 
een participatie- of introductiestage. Pas 
daarna zet je je eerste stappen in het 
echte lesgeven. Gaandeweg gaat de 
klemtoon meer liggen op de omgang met 
een klasgroep en leer je zelfstandig te 
functioneren. Je leert ook verschillende 
onderwijsvormen kennen: een methode-
school, buitengewoon onderwijs, open-
luchtklassen... Als je onderwijssystemen 
in het buitenland wilt verkennen, kun je 
een stage doen in Europa of daarbuiten. 
Na je opleiding ben je een onderwij-
zer(es) met een open blik op de wereld. 
Je kunt terecht in het onderwijs, maar ook 
daarbuiten.

•  www.odisee.be/lo

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Dirk Martens (Aalst),  
 Campus Waas (Sint-Niklaas)   
 en Campus Brussel  

B A C H E L O R  I N  H E T  O N D E R W I J S : 
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Secundair onderwijs
Jongeren begeleiden in hun volwassenwording en hen inspirerend onderwijzen, vraagt om 
een dynamische persoonlijkheid. Tijdens je driejarige opleiding tot leraar secundair onderwijs 
maken we daar werk van. Je kiest twee vakken die je zelf wilt onderwijzen.

Lager onderwijs
Openheid is het sleutelwoord tijdens je driejarige vorming tot onderwijzer of onderwijzeres. Als 
onderwijzer(es) moet je immers oog en oor hebben voor elk kind en elk kind de ontwikkelings-
kansen geven waar het recht op heeft.

L E R A R E N O P L E I D I N G

Kies je duo
De twee onderwijsvakken waarover je later 
les zult geven, vormen de basis van je stu-
diepakket. Je leert hoe je die vakken kunt 
aanbrengen en je maakt kennis met het 
leerplan voor die vakken. Je verruimt je in-
houdelijke vakkennis zodat je later voldoen-
de achtergrond hebt om de leerstof over 
te brengen bij je leerlingen. Vakgerichte 
activiteiten (excursies, labowerk, een poë-
zienamiddag…) verbreden je inzicht in de 
leerstof en verruimen je blik op de wereld.

Talenten troef
Ben je enthousiast bezig met de kunsten-
sector? Dan kun je kiezen voor de onder-
wijsvakken Plastische opvoeding (enkel 
Campus Brussel) of Project Kunstvakken. 
Heb je talent voor sport en bewegingsop-
voeding en wil je als leraar Lichamelijke 
opvoeding kinderen of jongeren begelei-
den? Dan is het onderwijsvak Lichamelijke 
opvoeding iets voor jou. Met het vak 
Bewegingsrecreatie krijg je dan weer een 
initiatie in verschillende recreatieve bewe-
gingsactiviteiten zoals wedstrijdsporten, 
fitness en natuurgebonden sporten.

Meer dan lesgeven
Welke combinatie je ook kiest, als leer-
kracht moet je je kunnen inleven in de leef-
wereld van je leerlingen. Niet alleen moet 
je hen kennis, vaardigheden en attitudes 

kunnen aanbrengen; je moet hen ook kun-
nen boeien en aanmoedigen. Je activiteiten 
beperken zich zeker niet tot je klaslokaal: 
je moet vlot kunnen samenwerken met 
collega’s, omgaan met ouders, contacten 
leggen met begeleidingsdiensten… dat 
komt allemaal aan bod tijdens je opleiding.

Steeds meer stage
Naarmate je opleiding vordert, heb je 
steeds minder les en steeds meer stage: 
er is een duidelijke opbouw. Je begint met 
observaties. Daarna maak je sterk begeleide 
didactische oefeningen, gevolgd door een 
participatie- of introductiestage met de eer-
ste opdrachten. Pas daarna zet je je eerste 
stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg 
gaat de klemtoon meer liggen op de speci-
fieke onderwijsvakken die je koos en leer je 
zelfstandig te functioneren. Je maakt ook ac-
tief kennis met verschillende schoolculturen 
en onderwijsvormen: een hele uitdaging.

 
•  www.odisee.be/so

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van 
  telkens 60 studiepunten

•  Campus Brussel, Campus   
 Parnas (Dilbeek) en Campus Waas  
 (Sint-Niklaas)

B A C H E L O R  I N  H E T  O N D E R W I J S : 
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Orthopedagogie
Als Bachelor in de Orthopedagogie ga je samen met je cliënt en zijn netwerk op zoek naar 
antwoorden op ondersteuningsvragen. Tijdens je opleiding tot gespecialiseerd opvoeder-bege-
leider verwerf je naast algemene kennis, ook inzicht in de eigenheid en context van specifieke 
doelgroepen. Je oefent begeleidings- en communicatievaardigheden en leert hoe je met jouw 
persoonlijkheid aan de slag kunt gaan in een ondersteuningsproces.

S O C I A A L - A G O G I S C H  W E R K

Diversiteit
Later ga je aan de slag met kinderen of 
volwassenen met uiteenlopende onder-
steuningsnoden. De waaier aan doelgroe-
pen is erg divers en boeiend. Zo kom je 
in contact met mensen die een handicap 
hebben, gedragsmoeilijkheden, psychia-
trische problemen, relatie-, opvoedings- of 
gezinsproblemen. Maar ook met ouderen, 
asielzoekers, mensen van een vreemde 
herkomst… Je helpt hen hun eigen leven 
in handen te nemen en te organiseren. 
Inclusie is daarbij het uitgangspunt. Je 
werkt in organisaties, voorzieningen of 
projecten die gespecialiseerde opvang, 
begeleiding of opvoedingsondersteuning 
bieden. Je persoonlijkheid, organisatieta-
lent, denkvermogen en creativiteit komen 
daarbij goed van pas.

Brede opleiding met 
verdieping

Met je brede basis kun je aan de slag in 
traditionele pedagogische settings (op-
voedingswinkels, centra voor kinderzorg 
en gezinsondersteuning) én specifieke 
orthopedagogische settings (bijzondere 
jeugdbijstand, diensten en voorzieningen 
voor personen met een handicap, de gees-
telijke gezondheidszorg...). In het derde jaar 
krijg je de kans om je te verdiepen in één 
van volgende sporen:

• Systeem- en Contextgericht werken
 Je werkt actief met het kind, de vol-

wassene én zijn context: zijn ouders, 
broers en zussen, de buurt, de school, 
zijn werk en zijn familie. Je kijkt naar 
de persoon in begeleiding als een 
‘mens-in-relatie-tot’.

• Sociale Inclusie
 Je bent een bruggenbouwer, een 

belangenbehartiger en een netwerker. 
De levensvraag van je cliënt vervullen 
is je doel. Daarbij probeer je ook de 
samenleving te bewegen. Je gaat actief 
op zoek naar mensen en organisaties 
om de vraag van je cliënt waar te maken.

• Muzisch-Agogisch Werken  
Via muziek, beeld, dans en drama geef 
je jouw cliënt de kans om zich op andere 
manieren 'kenbaar' te maken en zijn of 
haar eigenwaarde te vergroten. Je werkt 
vanuit de eigenheid en de kracht van 
mensen.

 
•  www.odisee.be/ortho

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Parnas (Dilbeek)

B A C H E L O R  I N  D E 
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Sociaal werk
Je wilt met mensen werken, verdraagt moeilijk onrecht of wantoestanden en blijft niet snel bij 
de pakken zitten? Misschien ben je al vrijwilliger voor een sociaal gericht initiatief? Dan heb je 
zeker al gedacht aan een opleiding Sociaal werk.

14

Veel richtingen
Wie Sociaal werk studeert, kan veel richtin-
gen uit. Eén ding is zeker: je wordt een kei 
in omgaan met anderen en je krijgt een pak 
zelfkennis. Mensen in de samenleving tot 
hun recht laten komen en geven waar ze 
recht op hebben, is je werk. Afhankelijk van 
de sector en de organisatie waarin je te-
rechtkomt, werk je met specifieke doelgroe-
pen zoals jongeren, migranten, bejaarden, 
(ex-)gedetineerden, kansarmen... of werk je 
met werknemers en hun leidinggevenden 
in een bedrijf. Sociaal werkers kunnen dus 
in erg diverse sectoren aan de slag.

Drie afstudeerrichtingen*
In het eerste jaar van je driejarige opleiding 
verken je het brede actieterrein van de so-
ciaal werker. Zo kun je je in het tweede jaar 
toeleggen op een van de drie specifieke 
afstudeerrichtingen:

• Maatschappelijk Werk
 Je begeleidt mensen bij moeilijke situa-

ties en leert hen om zelf te zoeken naar 
oplossingen. Je onderneemt samen 
met de mensen die je begeleidt actie 
om een brug te slaan tussen hen, hun 
omgeving en de samenleving.

• Personeelswerk
 Je werkt mee aan het personeelsbeheer 

en -beleid in een organisatie. Je draait 
mee op de loondienst of organiseert 

selectie, aanwerving, vorming en loop-
baanplanning. Door organisatiedoelen 
en persoonlijke doelen van medewer-
kers op elkaar af te stemmen, sla je een 
brug tussen werkgevers en werknemers.

• Sociaal-Cultureel Werk
 Je leert je omgeving analyseren en je 

gaat samen met de betrokkenen na 
welke problemen en uitdagingen er 
zijn. Via allerlei educatieve, culturele of 
beleidsgerichte interventies ga je samen 
met hen aan de slag. Zo breng je men-
sen met elkaar in contact en werk je aan 
de opbouw van sociale netwerken.

• www.odisee.be/sw

• afstudeerrichtingen: 
  Maatschappelijk werk,    
 Personeelswerk,    
 Sociaal-cultureel werk

• modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

• Campus Brussel 

* Een afstudeerrichting wordt slechts aangeboden als er 
voldoende inschrijvingen zijn. Dat wordt elk academie-
jaar opnieuw bekeken.

B A C H E L O R  I N  H E T 



Gezinswetenschappen
Ben je geboeid door relaties tussen mensen, door hun drijfveren en door wat mensen bindt? 
Wil je gezinsrelaties begrijpen en ondersteunen? Ben je gemotiveerd om al doende te leren? 
Dan is de opleiding Gezinswetenschappen iets voor jou.

S O C I A A L - A G O G I S C H  W E R K

Gezinnen begeleiden
Gezinnen waar mensen samen wonen en 
leven, vormen het centrale aandachts-
punt van Gezinswetenschappen. In de 
opleiding verdiep je je kennis en inzicht 
over gezinnen, relaties en opvoeding. Je 
verwerft de competenties om gezinnen op 
een professionele manier te versterken en 
te begeleiden. En vooral: je leert ook veel 
over jezelf!

Unieke opleiding
Gezinswetenschappen is uniek in 
Vlaanderen. De opleiding brengt inzichten 
over gezin en samenleving uit verschil-
lende humane wetenschappen samen en 
opent de deur naar werk in uiteenlopende 
sectoren van het welzijnswerk, waaronder 
de kinder- en gezinsbegeleiding, het 
algemeen welzijnswerk, de jeugdzorg, het 
opbouwwerk, de ouderenondersteuning... 

Twee trajecten
Het modeltraject van Gezinswetenschap-
pen beslaat drie studiejaren. Naast theorie 
is er veel aandacht voor methodieken, pro-
jecten en praktijk. Er zijn twee leerwegen, 
aangepast aan je ervaring:
• Modeltraject voor studenten zonder 

werkervaring die kort na het secundair 
onderwijs met de opleiding starten: van-
af het eerste jaar maak je actief kennis 
met het werkveld via vrijwilligerswerk en 
werkbezoeken en volg je een drietal da-
gen per week les. In het tweede en het 

derde jaar volg je nog een à twee dagen 
les en ga je deeltijds 'werkplekleren' in 
een relevante omgeving.

• Modeltraject voor studenten met levens- 
en werkervaring die de studie combine-
ren met een job en/of een gezin: je krijgt 
drie jaar lang één dag per week les. De 
nadruk ligt op zelfstudie en inbreng van 
je eigen (werk)ervaring. In het derde jaar 
neem je, indien nodig, extra praktijkver-
dieping op, in een formule die past bij 
jouw leven en werk.

Twee oriëntaties
In het eerste en het tweede jaar van de 
opleiding krijg je een goed beeld van 
gezinsrelaties en hoe gezinnen functio-
neren. In het derde jaar ligt de nadruk op 
methodes om gezinnen te ondersteunen 
vanuit de kracht van gezinsrelaties. Je kiest 
uit twee oriëntaties: ‘Kinderen en jongeren’ 
en ‘Volwassenen en ouderen’.

 

•  uniek in Vlaanderen

•  www.odisee.be/gezin

•  modeltraject: 3 bachelorjaren

•  traject voor studenten zonder 
werkervaring en traject voor 
studenten met levens- en 
werkervaring

•  Campus Hoger Instituut 
voor Gezinswetenschappen 
(Schaarbeek)

B A C H E L O R  I N  D E 
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Agro- en biotechnologie
Je hebt een brede interesse in de natuur, plant en dier? Je bent ook geboeid door voedselvei-
ligheid en -productie? Dan is Agro-industrie beslist iets voor jou. Werk je liever met dieren? Kies 
dan voor Dierenzorg. Zijn tuinen, parken en groenbeleid meer je ding of heb je interesse voor 
de tuinbouwsector, dan zit je in de richting Groenmanagement op je plaats. Landbouw kies je 
als je in de dierlijke of plantaardige productieketen terecht wilt komen.

B I O T E C H N I E K

Vier afstudeerrichtingen
De opleiding Agro- en biotechnologie 
bestaat uit een algemeen gedeelte en een 
specialisatie: Agro-industrie, Dierenzorg, 
Groenmanagement of Landbouw. 
Naarmate je vordert in je studieloopbaan, 
besteed je meer tijd aan die specialisatie. 
Ook het stagevolume neemt toe. Naast 
algemeen vormende vakken leer je in de 
opleiding veel over planten en dieren. Ook 
technische vakken en milieuvakken komen 
aan bod. De rode draad doorheen heel de 
opleiding is duurzaamheid in al zijn aspec-
ten: economisch, ecologisch en sociaal.

Je job
Als bachelor in de Agro- en biotechnologie 
kom je terecht in een leidinggevende of 
middenkaderfunctie. In de vacature zie je 
vaak één van volgende benamingen op-
duiken: deskundige, consulent, technicus, 
keurder, ambtenaar, verantwoordelijke, ma-
nager, bedrijfsleider, inspecteur, leerkracht, 
laborant...

We helpen je op weg
Weinig wetenschappen of wiskunde gehad 
in je vooropleiding? Voor de start van
de opleiding kun je inschrijven voor een 
instapcursus scheikunde of wiskunde. 
Alleszins kiezen we voor een persoons-
gerichte studiebegeleiding in het eerste 
jaar zodat je vlot je weg kunt vinden in het 
hoger onderwijs.

 

•  www.odisee.be/agrobio

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  4 afstudeerrichtingen:
 Agro-industrie,    
 Dierenzorg,     
 Groenmanagement,    
 Landbouw

•  Campus Waas (Sint-Niklaas)

B A C H E L O R  I N  D E 
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Biomedische 
laboratoriumtechnologie
Biomedische laboratoriumtechnologie is een praktijkgerichte opleiding waarin de nadruk ligt op 
laboratoriumwerk. Je bent graag bezig met wetenschappen (chemie, biologie), werkt nauwkeu-
rig en bent praktisch ingesteld. Je hebt interesse in biotechnologisch, medisch of farmaceutisch 
onderzoek en in de oorzaken van ziekte bij mens, plant en dier.

G E Z O N D H E I D S Z O R G

Twee afstudeerrichtingen
Na het eerste jaar kies je voor Farma-
ceutische en biologische laboratorium-
technologie of Medische laboratorium-
technologie. Specifieke vakken binnen de 
eerste richting zijn geneesmiddelenleer 
en gen- en eiwittechnologie. Bij Medische 
laboratoriumtechnologie leer je alles over 
medische microbiologie, pathologie en 
klinische chemie. Je sluit je opleiding af 
met een stage.

Je job
Biotechnologiebedrijven, universitaire 
laboratoria en onderzoekscentra bieden 
mooie perspectieven. Als farmaceutisch en 
biologisch laboratoriumtechnoloog kom je 
terecht in een onderzoekslaboratorium van 
een farmaceutisch of biomedisch bedrijf. 
Als medisch laboratoriumtechnoloog doe 
je met je team analyses in een medisch 
laboratorium. Je kunt op vele afdelingen 
terecht: klinische chemie, hematologie, 
microbiologie, cel- en weefselleer, molecu-
laire diagnostiek… Ook in de medische of 
farmaceutische sector kun je aan de slag.

We helpen je op weg
Weinig chemie of wiskunde gehad in het 
secundair onderwijs? Kom dan naar de 
instapcursus chemie of wiskunde. Via het 
monitoraat kun je ook tijdens het acade-
miejaar (gratis) ondersteunende lessen 
volgen met extra uitleg voor fysica, chemie 
en wiskunde.

 

•  www.odisee.be/blt

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  2 afstudeerrichtingen:    
 Farmaceutische & biologische   
 laboratoriumtechnologie, en 
 Medische laboratorium- 
  technologie

•  Technologiecampus Gent

B A C H E L O R  I N  D E 
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Ergotherapie
Ben je graag bezig met mensen en hun handelingsproblemen? Ben je vindingrijk en schep je er 
plezier in oplossingen te bedenken voor grote en kleine problemen, ook als die niet altijd voor 
de hand liggen?  Heb je al gedacht aan een opleiding Ergotherapie?

20

Dagelijkse handelingen
Een ergotherapeut is een ‘paramedicus’ 
die aan mensen met een tijdelijke of per-
manente handicap leert hoe ze dagelijkse 
handelingen (weer) kunnen uitvoeren. Je 
werkt samen met artsen aan het herstel 
van je patiënten. Je zoekt oplossingen om 
hun levenskwaliteit te verbeteren en maakt 
daarvoor creatief gebruik van materialen, 
activiteiten en hulpmiddelen. Je zoekt het 
evenwicht tussen wat mogelijk en wenselijk 
is, tussen het haalbare en het onbereikbare, 
tussen droom en realiteit. In de derde ba-
chelor leer je ergotherapie ook kennen in 
een internationale context.

Extra zuurstof
Bij alle opleidingen Gezondheidszorg van 
Odisee — dus ook bij Ergotherapie — wor-
den de hoorcolleges aangevuld met tal van 
actieve werkvormen. Zo krijg je meer ruim-
te om al doende te leren en om werk te 
maken van je persoonlijke ontwikkeling. Je 
leert zelfstandig werken en het aantal klas-
sieke lesuren houden we bewust beperkt. 
In de plaats krijg je veel gelegenheid om 
professionele vaardigheden te ontwikkelen 
in de skillslabs en om echte ervaring op te 
doen in de praktijk. Aspecten waar je het 
wat moeilijker mee hebt, kun je zelfstandig 
oefenen. We geven je opdrachten waarmee 
je leerstof kunt voorbereiden of inoefenen. 

In de loop van je studie voer je verschillen-
de projecten uit, zowel zelfstandig als in 
groep. De docenten en studiebegeleiders 
zijn je coaches en helpen je om je persoon-
lijke stempel op je studie te drukken.

•  www.odisee.be/ergo

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Brussel

Leren van elkaar

Als tweedejaarsstudent ga je vaardig-
heden die jij al onder de knie hebt – 
bijvoorbeeld rolstoelrijden – aanleren 
aan de eerstejaars. Zij evalueren 
samen met je docent je capacitei-
ten als ‘therapeut-coach’. Ook in het 
beroepsleven zul je immers cliënten 
zulke vaardigheden demonstreren en 
aanleren. De eerstejaars oefenen op 
hun beurt de zaken die jij hen toonde. 
Als dat vlot verloopt, mogen ze na een 
tijdje zelf optreden als ‘docent’ voor 
de studenten van andere opleidingen 
tijdens de opleidingsoverschrijdende 
projecten. Je docenten coachen de 
vaardigheidsopdrachten natuurlijk 
wel, maar als Odisee-student leer je in 
de eerste plaats van andere studenten.

B A C H E L O R  I N  D E
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Medische beeldvorming
Kunnen zowel mensen als techniek je boeien? Ben je nieuwsgierig en nauwgezet? Combineer 
je een zorgzame inborst met feeling voor technologie en ICT? Dan is er voor jou misschien een 
carrière als technoloog medische beeldvorming weggelegd. De Bachelor in de Medische beeld-
vorming is uniek in Vlaanderen en kun je enkel bij Odisee volgen.

Ergotherapie
Ben je graag bezig met mensen en hun handelingsproblemen? Ben je vindingrijk en schep je er 
plezier in oplossingen te bedenken voor grote en kleine problemen, ook als die niet altijd voor 
de hand liggen?  Heb je al gedacht aan een opleiding Ergotherapie?

G E Z O N D H E I D S Z O R G

Rechterhand
Een technoloog medische beeldvorming 
is de rechterhand van een arts-radioloog 
of arts-nuclearist. Je staat zelfstandig in 
voor een flink deel van de onderzoeken en 
assisteert hem bij complexere onderzoeken 
en interventietechnieken. Voorts ben je 
mee verantwoordelijk voor het beeldvor-
mingsonderzoek en voor de begeleiding, 
de veiligheid, de voorlichting en de onder-
steuning van je patiënten.

Hypermodern skillslab
Bij Odisee kun je je vaardigheden oefenen 
in een skillslab met vooruitstrevende tech-
nologie. Dankzij permanente investeringen 
kun je bijvoorbeeld aan de slag in een 
goed uitgeruste röntgenunit en CT-units. 
Daar kun je opdrachten uitvoeren met 
technische opstellingen en werken met 
oefenpoppen. De noodzakelijke radioana-
tomie leer je door het gebruik van digitaal 
beeldmateriaal, anatomische modellen 
en echografische beeldvorming die je 
zelf mag uitvoeren. Op trainingsconsoles 
magnetische resonantie en computerto-
mografie oefen je processing van beelden 
en onze unit nucleaire beeldvorming is 
volledig uitgebouwd, met inbegrip van een 
levensechte gammacamera en beeldver-
werking. Bij je toegangspas tot het skillslab 
hoort wel een document met gedragsre-
gels: als je werkt met echte straling, staat 
veiligheid voorop.

 

•  uniek in Vlaanderen

•  www.odisee.be/mb

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Brussel

Uniek in Vlaanderen

Studenten komen vanuit heel 
Vlaanderen de bachelor in de 
Medische beeldvorming volgen. 
Odisee is immers de enige Vlaamse 
onderwijsinstelling die de opleiding 
aanbiedt. Het overwegen waard als 
je uitkijkt naar een gewild diploma 
en gegarandeerde werkzekerheid.

B A C H E L O R  I N  D E 
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Optiek en de optometrie
Mensen, techniek, wetenschap, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en teamspirit zijn belang-
rijke trefwoorden voor optiek en optometrie. Odisee is de enige Vlaamse hogeronderwijsinstel-
ling waar je deze bacheloropleiding kunt volgen.

22

Specialist van het zien
Onze ogen moeten in topconditie zijn. 
Als dat niet het geval is, schiet je als 
optometrist te hulp. Je bent immers de 
specialist van het zicht en van de verbe-
tering ervan via een bril, contactlenzen of 
low-vision-hulpmiddelen. Je kunt ook een 
optometrisch handelingsplan opstellen 
en uitvoeren. Bovendien ben je een 
visueel zorgverlener die over voldoende 
technische vaardigheden beschikt om ook 
preventief te werken aan het beter functio-
neren van het visueel systeem.

 

Onder 4 ogen
Tijdens het laatste jaar van je opleiding 
run je met je medestudenten het klinisch 
centrum ‘Onder 4 ogen’. In het moderne 
skillslab, uitgerust met acht hoogtechnolo-
gische optometrische units, voer je oogme-
tingen uit en pas je contactlenzen en low-vi-
sion-hulpmiddelen aan. Je geeft er ook 
visueel advies aan alle geïnteresseerden.

•  uniek in Vlaanderen

• www.odisee.be/opto

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Brussel

Uniek in Vlaanderen

De bacheloropleiding Optiek en 
optometrie kun je nergens anders 
in Vlaanderen volgen. Het is het 
overwegen waard, want na je studies 
heb je een uitzonderlijk en daarom 
zeer gewild diploma in handen met 
gegarandeerde werkzekerheid. Heel 
wat studenten die voor de opleiding 
kozen, hadden al een job vóór ze 
afstudeerden.

B A C H E L O R  I N  D E
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Voedings- en dieetkunde
Ben je geïnteresseerd in voeding en begaan met onze gezondheid? Hecht je veel belang aan 
een goede hygiëne? Ben je communicatief ingesteld? Dan is de opleiding Voedings- en dieet-
kunde iets voor jou. Je leert er alles over een gezonde en evenwichtige voeding voor diverse 
bevolkingsgroepen. Bovendien leer je een voedingsdienst efficiënt en hygiënisch runnen.

Optiek en de optometrie
Mensen, techniek, wetenschap, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en teamspirit zijn belang-
rijke trefwoorden voor optiek en optometrie. Odisee is de enige Vlaamse hogeronderwijsinstel-
ling waar je deze bacheloropleiding kunt volgen.

G E Z O N D H E I D S Z O R G

Drie pijlers
De opleiding Voedings- en dieetkunde 
steunt op drie pijlers: ondersteunende 
wetenschappen, specifieke vakken over 
voeding en een stage (met daaraan 
gekoppeld je bachelorproef). Je start met 
een aantal wetenschappelijke vakken zoals 
chemie, microbiologie, anatomie en toege-
paste fysica. Daarnaast volg je een aantal 
beroepsgerichte vakken zoals algemene 
voedingsleer, voedingsmiddelenleer en 
keukentechnologie. Nadien komt de voe-
ding bij specifieke doelgroepen aan bod. 
Je doet doorheen je opleiding ook heel 
wat praktijkervaring op tijdens drie stages 
van ongeveer zes weken.

Je job
Diëtist is een erkend paramedisch beroep. 
Je kunt werken als klinisch diëtist, als 
administratief diëtist of als diëtist in de 
preventieve gezondheidszorg. Sommigen 
vinden dan weer een job als kwaliteits-
controleur. Vooral in ziekenhuizen, rust- en 
verzorgingstehuizen, dieetwinkels en 
voedingsbedrijven ben je onmisbaar, maar 
ook in de voedingsmiddelenindustrie of in 
het dieet- en natuurvoedingscircuit kun je 
terecht. Een job in het onderwijs behoort 
eveneens tot de mogelijkheden.

 

We helpen je op weg
Weinig wetenschappen gehad in het se-
cundair onderwijs? Geen paniek, we helpen 
je op weg. Voor de start van het academie-
jaar kun je je inschrijven voor een instapcur-
sus wiskunde of chemie. Zo ben je volledig 
mee en kun je de lessen vlot volgen.

•  www.odisee.be/vdk

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Technologiecampus Gent

B A C H E L O R  I N  D E 

Voedings- en dieetkunde - Odisee
19 mei
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Verpleegkunde
Ben je op zoek naar een opleiding die kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes combineert? 
Neem je graag verantwoordelijkheid op en ga je graag om met mensen? Een opleiding 
Verpleegkunde geeft je alle troeven in handen!

24

Enorm veel 
mogelijkheden

Verpleegkundigen vormen de kern van de 
gezondheidszorg. Als verpleegkundige 
luister je, zorg je, handel je, observeer je, 
rapporteer je en coördineer je. Je bent aan-
spreekpunt in de zorg van baby tot oudere 
cliënt. Je technische kennis, je engagement 
en je persoonlijkheid maken je tot een 
gewaardeerde zorgpartner. Verpleegkunde 
is en blijft een beroep met toekomst en de 
mogelijkheden binnen de gezondheids-
zorg zijn enorm.

Goede zorg is teamwork
Via tal van projecten word je als student 
Verpleegkunde ondergedompeld in de 
gezondheidszorg: van het overnemen van 
een afdeling tot werken rond diversiteit. 
Je wordt in contact gebracht met andere 
zorgverleners en je leert ruimer kijken dan 
je eigen vakgebied. Dit alles bereidt je 
voor op je toekomstige rol als kern van de 
zorgverlening.

Internationaal traject
Wist je dat je de opleiding niet alleen 
in het Nederlands kunt volgen? Als je 
kiest voor de internationale versie van de 
vierjarige opleiding, kun je verschillende 
vakken volgen in het Frans en in het Engels. 
Bovendien ga je naar het buitenland op sta-
ge. Zo krijgt jouw opleiding Verpleegkunde 
een internationale dimensie en dat staat 
later uitstekend op je cv.

•  www.odisee.be/vpk

•  modeltraject: 4 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Brussel, Campus Dirk   
 Martens (Aalst) en Campus Waas  
 (Sint-Niklaas)

B A C H E L O R  I N  D E
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Vroedkunde
Vroedkunde is een praktijkgerichte opleiding. Je krijgt een flinke wetenschappelijke en prakti-
sche achtergrond, maar pas op stage word je een échte vroedvrouw. Verantwoordelijkheidszin, 
sociale vaardigheden en psychologisch doorzicht kenmerken jou. Je werkt graag met mensen 
en je bent geboeid door het wonder van het ongeboren leven en van het moederschap.

Verpleegkunde
Ben je op zoek naar een opleiding die kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes combineert? 
Neem je graag verantwoordelijkheid op en ga je graag om met mensen? Een opleiding 
Verpleegkunde geeft je alle troeven in handen!

G E Z O N D H E I D S Z O R G

Theorie en veel praktijk
Er zijn vijf leerlijnen in de opleiding. Naast 
de theoretische achtergrond die je nodig 
hebt om het beroep uit te oefenen, leer je 
op de juiste manier wetenschappelijke lite-
ratuur opzoeken, gebruiken en verwerken. 
Je leert jezelf ook beter kennen, zowel op 
persoonlijk vlak als in omgang met ande-
ren. Je krijgt informatie over de structuur en 
de organisatie van de gezondheidsheids-
zorg, zowel nationaal als internationaal. 
Daarnaast verwerf je inzicht in recht en 
wetgeving.

Je job
Als bachelor in de Vroedkunde kun je aan 
de slag in de kraamafdeling van zieken-
huizen en in de diensten neonatologie en 
gynaecologie. Ook gezondheidscentra, 
centra voor menselijk erfelijk vruchtbaar-
heidsonderzoek en diensten voor zwanger-
schapsbegeleiding verwelkomen je graag. 
Als zelfstandige kun je zwangere vrouwen 
begeleiden tijdens de zwangerschap, bij 
een thuisbevalling of in het kraambed.

We helpen je op weg
Weinig wetenschappen gehad in je voor-
opleiding? Voor de start van de opleiding 
kun je inschrijven voor een instapcursus 
scheikunde. Er wordt ook een instapcursus 
wiskunde georganiseerd als voorbereiding 
op het medisch rekenen. Heb je tijdens het 
academiejaar problemen met een vak, dan 
kun je genieten van een specifiek begelei-
dingsplan voor eerstejaars.

•  www.odisee.be/vroed

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Waas (Sint Niklaas)

B A C H E L O R  I N  D E 

Studenten #vroedkunde #odisee kunnen op 
stage in Portugal, Malawi, Italië en Tanzania. 
Nu ook naar Rwanda http://ow.ly/i/8qSCZ 
#eenverhaaldatjijschrijft
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Bouw
Volg je nu aso of tso en wil je technologie met creativiteit verzoenen? Lijkt het je iets om een 
gebouw, weg of brug mee vorm te geven? Wil je aan de slag in een bouwbedrijf als werfleider, 
tekenaar, voorbereider van bouwprojecten of calculator? Wil je een eigen bouwbedrijf leiden? 
De bacheloropleiding Bouw biedt je de ideale basis voor al die plannen.

T E C H N O L O G I E

Uitmuntende opleiding
De opleiding Bouw van Odisee in Aalst 
is een paar jaar geleden uitgeroepen als 
de beste van Vlaanderen. Onze studen-
ten komen dan ook uit alle hoeken van 
Vlaanderen.

Je programma
Onze opleiding geeft je technologisch 
inzicht in vastgoedprojecten, wegen, kunst-
werken… In het begin van de opleiding 
zijn er al realistische praktijkcasussen. Je 
bestudeert de materialen, de funderingen 
en de constructiemethoden. Je leert het 
hoe, maar ook het waarom: je maakt kennis 
met de stabiliteit en fysische achtergronden 
van hedendaags, duurzaam, ecologisch en 
veilig bouwen. Je leert ook bouwtechnische 
en organisatorische informaticatoepassin-
gen praktisch gebruiken. Vanaf het eerste 
jaar is er aandacht voor projectwerk: in 
een team van medestudenten werk je aan 
praktische cases. Zo leer je ook zelf infor-
matie opzoeken en interpreteren. En om de 
overgang van het secundair naar het hoger 
onderwijs te verkleinen, is er een speciaal 
studiebegeleidingsplan voor jou. Er zijn 
ook introductiecursussen als je dat wenst.

Je jobmogelijkheden
Je wordt projectleider, werfleider, calcula-
tor, zelfstandige... Je bereidt de uitvoering 
voor van gebouwen, wegen, bruggen… 
en volgt die van nabij op. Je kunt na je 
bachelordiploma via een schakelprogram-
ma de master Industriële wetenschappen 
bouwkunde of landmeten behalen.

•  www.odisee.be/bouw

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  Campus Dirk Martens (Aalst)

B A C H E L O R  I N  D E 

Knap! #odisee-docent Bart Van Delsen 
bouwde zijn eigen duurzame luchtdichte 
huis! #campusdirkmartens #bouw
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Chemie
Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu, biochemie of voeding? Je zoekt een praktisch-we-
tenschappelijke opleiding? Je werkt nauwkeurig en ordelijk? Dan is Chemie misschien jouw 
studie!
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Drie afstudeerrichtingen
Kiezen voor chemie is kiezen voor een 
praktijkgerichte opleiding waarin de 
theoretische basiskennis in functie staat 
van de uiteindelijke toepassingen. In het 
eerste gemeenschappelijke jaar krijg je 
basisvakken zoals chemie, fysica, biologie, 
microbiologie, wiskunde en statistiek. In het 
tweede jaar kies je voor één van de drie 
afstudeerrichtingen: Chemie, Biochemie of 
Milieuzorg. In je derde jaar ga je op stage in 
een bedrijf of onderzoeksinstelling. Dat kan 
ook in het buitenland.

Je job
Met een professionele bachelor in de 
Chemie heb je een gegeerd diploma 
op zak. Laborant is een knelpuntberoep. 
Als biochemicus werk je in de sector van 
de levensmiddelentechnologie of in de 
veelbelovende sector van de industriële 
biotechnologie (bio-energie, bioplastics...). 
Met een specialisatie Chemie vind je een 
job in de brede chemische nijverheid: de 
petrochemische sector, de staalnijverheid, 
de kunststoffensector, de meststoffenpro-
ductie. Je stuurt er de diverse processen 
en voert analyses uit met behulp van de 

meest gesofisticeerde apparatuur. Met 
een diploma Milieuzorg kun je aan de 
slag als laborant bij de milieuafdeling van 
bedrijven, bij milieuanalyselaboratoria en 
bij waterzuiveringsstations. Daarnaast kun 
je ook werken als milieuambtenaar of als 
milieucoördinator.

We helpen je op weg
Weinig wetenschappen gehad in het secun-
dair onderwijs? Geen paniek, we helpen je 
op weg. Voor de start van het academiejaar 
kun je je inschrijven voor een instapcursus 
wiskunde en chemie. Zo ben je volledig 
mee en kun je de lessen vlot volgen.

•  www.odisee.be/chemie

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
 telkens 60 studiepunten

•  3 afstudeerrichtingen: Chemie,   
 Biochemie en Milieuzorg

•  Technologiecampus Gent

B A C H E L O R  I N  D E
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Elektromechanica
Je hebt een passie voor techniek. Machines en elektromechanische toestellen trekken je aan-
dacht. Je vraagt je af hoe koelmachines en verwarmingstoestellen werken. Je wilt meer weten 
over duurzaam energieverbruik. Twijfel niet: de opleiding Elektromechanica is iets voor jou!

Chemie
Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu, biochemie of voeding? Je zoekt een praktisch-we-
tenschappelijke opleiding? Je werkt nauwkeurig en ordelijk? Dan is Chemie misschien jouw 
studie!

T E C H N O L O G I E

Verschillende domeinen
Je gaat voor een gevarieerde praktijkge-
richte opleiding met aandacht voor diverse 
vakgebieden zoals elektriciteit, elektronica, 
mechanica, informatietechnologie, ma-
chinebouw, regeltechniek… De richting 
elektromechanica leert je de werking van 
machines doorgronden. Je leert ook zelf 
machines ontwerpen en automatiseren. 
Wil je je verdiepen in verwarming, koeling 
en airconditioning, dan kies je de afstu-
deerrichting klimatisering. Je specialiseren 
in energie behoort ook tot de opties. Het 
keuzepakket energiecoördinator leidt je op 
tot een specialist in duurzame energie en 
rationeel energieverbruik.

Technologielab
Tijdens het technologielab werk je aan 
praktijkoefeningen met mechanische en 
elektrotechnische aspecten. Je verdeelt 
je oefentijd over de verschillende inte-
ressegebieden. De veelzijdige opgaven 
stimuleren je om samen te werken met 
medestudenten.

Veel jobmogelijkheden
Je kunt aan de slag in diverse sectoren als 
ontwerper in de machinebouw, als produc-
tieverantwoordelijke of onderhoudschef 
van de meest complexe installaties. 
Afgestudeerden vinden ook een job als 
projectingenieur, technisch-commercieel 
medewerker, werfleider, service engineer 
of energieadviseur. Of je kunt uiteraard je 
eigen zaak opstarten.

•  www.odisee.be/em

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van  
telkens 60 studiepunten

•  2 afstudeerrichtingen:   
Elektromechanica en  
Klimatisering

•  Campus Dirk Martens (Aalst)

B A C H E L O R  I N  D E 
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Elektronica-ICT
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een steeds grotere rol in onze maatschap-
pij. Dat wordt mogelijk gemaakt door een brede waaier aan snel evoluerende en fascinerende 
technologieën. Wil je daar alles over weten? Dan is deze opleiding beslist iets voor jou. 
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Brede basis en twee 
afstudeerrichtingen

Vanaf het eerste jaar kies je tussen ICT of 
Elektronica. Je start in beide afstudeer-
richtingen met een sterke en brede 
ICT-basis, waarin zowel microcontrollers, 
computernetwerken, systeembeheer en 
programmatie aan bod komen. Afhankelijk 
van de gekozen richting, ga je dieper in op 
webtechnologie (ICT) of elektronica. Als je 
gaat voor ICT, kies je vanaf je tweede jaar 
een gespecialiseerd traject: Infrastructuur 
of Web & Mobile. Extra accenten kun je leg-
gen via diverse projecten, je stage, je ba-
chelorproef of een internationale ervaring.

Gericht op praktijk en 
technologie

De opleiding Elektronica-ICT is sterk 
gericht op de praktijk en complexe, uitda-
gende technologie. Je verdiept je in veel 
verschillende aspecten: van programmeren 
tot webtechnologie, via microcontrollers 
en hardware over besturingssystemen naar 
systeembeheer, netwerktechnologie en –
beveiliging (voor ICT). Of je leert alles over 
digitale en analoge elektronica, Internet 
of Things of telecommunicatie (voor 
Elektronica). Naast de vele uren praktijk in 
de labo’s, werk je ook aan individuele en 

groepsprojecten. Zo verwerf je naast kennis 
ook de nodige vaardigheden, competen-
ties en ervaring. Je sluit je opleiding af met 
een stage van enkele maanden en een 
bachelorproef.

Werkzekerheid
Met een diploma Elektronica-ICT op zak 
heb je ontzettend veel jobmogelijkheden. 
Zo kun je aan de slag in de computer- en 
communicatienetwerken, als systeem-
beheerder of verantwoordelijke voor de 
beveiliging van het bedrijfsnetwerk, als 
ontwikkelaar van webtoepassingen of an-
dere software. Je kunt ook kiezen voor de 
wereld van embedded devices, interfacing, 
smart devices en elektronische sturingen. 
Dat zijn zonder uitzondering allemaal 
knelpuntberoepen. Een groot deel van de 
afgestudeerden heeft dan ook al vóór de 
eindproclamatie een arbeidscontract op 
zak.

•  www.odisee.be/elo (elektronica) 
of www.odisee.be/ict of  
www.ikdoeict.be (ICT)

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van 
telkens 60 studiepunten

•  Technologiecampus Gent

B A C H E L O R  I N  D E
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Energietechnologie
Je wilt weten hoe slimme elektrische installaties werken? Domotica en industriële systemen 
spreken je aan? Je vraagt je af hoe PLC’s, windturbines, zonnecellen, WKK en warmtepompen 
werken? Je bijt je graag vast in projecten? Zonder twijfel kies je dan voor de praktijkgerichte 
opleiding Energietechnologie!

Elektronica-ICT
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een steeds grotere rol in onze maatschap-
pij. Dat wordt mogelijk gemaakt door een brede waaier aan snel evoluerende en fascinerende 
technologieën. Wil je daar alles over weten? Dan is deze opleiding beslist iets voor jou. 

T E C H N O L O G I E

Opleiding van de   
21e eeuw

De opleiding telt zes leerlijnen: Energie, 
Licht en Gebouwen, Automatisatie, 
Wetenschappelijke basisvorming, 
Algemene vorming en vaardigheden en 
een Integratie leerlijn. Tijdens je eerste jaar 
verwerf je een uitgebreide technische ba-
siskennis, aangevuld met ondersteunende 
vakken zoals netwerken en informatietech-
nologie, projectmanagement, toegepaste 
wiskunde en toegepaste mechanica. Je 
leert energie opwekken, energie-installaties 
ontwerpen, domoticasystemen ontwerpen 
en programmeren, PLC’s programmeren, 
moderne regelsystemen en strategieën 
ontwikkelen, industriële communicatie op 
poten zetten... In de integratieleerlijn komt 
alles samen: je werkt in team aan maat-
schappelijk gerelateerde projecten. Je gaat 
ook 13 weken op stage in een bedrijf naar 
keuze, misschien zelfs in het buitenland. We 
scherpen je ‘soft skills’ aan met communi-
catie en management en beroepsethiek. Zo 
heb je net dat tikkeltje meer om als profes-
sionele ‘energietechnoloog’ de wereld te 
veroveren.

Je carrière
Duurzame energie zit in de lift. Je bent 
gegeerd in de wereld van de energie, 
automatisatie en industriële communicatie, 

domotica en gebouwbeheersystemen, 
intelligente regelsystemen, lichttechnologie 
en slimme elektrische installaties. Als ener-
gie-expert werk je autonoom of in team. 
Je neemt verantwoordelijke taken op. Je 
kunt aan de slag als consultant, ontwerper, 
adviseur, PLC-programmeur, domotica-in-
tegrator, onderhoudsverantwoordelijke of 
energiemanager. Een eigen zaak oprichten 
kan natuurlijk ook.

Extra certificaten
Odisee speelt een voortrekkersrol op het 
vlak van domotica en automatisatie. Na je 
opleiding kun je drie gegeerde certificaten 
behalen:

•  KNX Certificated Course (KNX domotica 
Systemen);

•  Crestron Configurations & Essentials 
(Crestron Multimedia domotica);

•  Siemens Certified Automation 
Technician.

•  www.odisee.be/ent

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van 
telkens 60 studiepunten

•  Technologiecampus Gent

B A C H E L O R  I N  D E 
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Ontwerp- en 
productietechnologie
Je bent geboeid door techniek en tuk op nieuwe technologieën? Je bent creatief en werkt graag 
nieuwe ideeën uit? Een opleiding Ontwerp- en productietechnologie zal je zeker niet teleurstel-
len. Als enige opleiding in Vlaanderen organiseren we de specialisatie Technology management, 
samen met partners uit Engeland, Frankrijk, Roemenië en Duitsland.
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Wat mag je verwachten?
Je vertrekt van je eigen creatieve concept 
en eindigt met de praktische realisatie van 
een product, een mechanisme, een machi-
ne… Je doorloopt alle engineeringfasen; 
je weet welke productietechnieken je moet 
gebruiken en je bent vertrouwd met de 
meest geavanceerde apparatuur om ma-
terialen en constructies te meten, te testen 
en te corrigeren. Ook geautomatiseerde 
processen behoren tot jouw domein. Op 
je programma staan vakken als toegepaste 
mechanica, materialenleer, meettechniek 
en automatisering. CNC-machines pro-
grammeren en een CAD-opleiding komen 
van bij het begin aan bod. 

Geen voorkennis vereist
Ondanks de sterk technologische inhoud 
van de opleiding is een technische voorop-
leiding niet vereist. Afhankelijk van je voor-
opleiding bieden wij je extra ondersteuning 
voor technische vakken (voor aso-studen-
ten) of voor de wiskundig gerichte vakken 
(voor tso-studenten).

Je jobmogelijkheden
Je kiest voor een knelpuntberoep. Je kunt 
onmiddellijk aan de slag als ontwerper of 
tekenaar, productieverantwoordelijke, ver-
antwoordelijke kwaliteit of veiligheid in een 
commerciële of technische dienst. 

•  www.odisee.be/opt

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van 
telkens 60 studiepunten

•  Technologiecampus Gent

B A C H E L O R  I N  D E

"Ik weet niet wat solliciteren is" zegt pas 
afgestudeerde student #ontwerpenproduc-
tietechnologie #odisee met job http://bit.
ly/1vti1H4
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Vastgoed
In de opleiding Vastgoed koppel je een degelijke kennis van de bouw- en architectuurwereld 
aan managementvaardigheden. Je wordt vastgoedbemiddelaar, beheerder van gebouwen, vast-
goedpromotor of vastgoedexpert. Onze vastgoedstudenten zijn afkomstig uit heel Vlaanderen 
en onderscheiden zich door hun behoorlijke portie ondernemingszin. Een praktijkgerichte 
opleiding met bijzondere aandacht voor recht, economie en bouwtechniek schrikt hen niet af. 
De opleiding wordt erg gewaardeerd in het werkveld en bij de beroepsverenigingen.

Ontwerp- en 
productietechnologie
Je bent geboeid door techniek en tuk op nieuwe technologieën? Je bent creatief en werkt graag 
nieuwe ideeën uit? Een opleiding Ontwerp- en productietechnologie zal je zeker niet teleurstel-
len. Als enige opleiding in Vlaanderen organiseren we de specialisatie Technology management, 
samen met partners uit Engeland, Frankrijk, Roemenië en Duitsland.

T E C H N O L O G I E

Leerlijnen
In de opleiding Vastgoed zijn er vier 
leerlijnen: algemene vorming, bouwtech-
nische vorming, juridisch-economische 
vorming en beroepspraktijk. Doorheen het 
studieprogramma van de verschillende 
opleidingsjaren maak je kennis met die 
thematische krachtlijnen. Bij beroepsprak-
tijk, bijvoorbeeld, komen de verschillende 
beroepsprofielen (vastgoedbemiddelaar, 
-beheerder, -promotor en –expert) uitdruk-
kelijk aan bod. Vanaf het eerste jaar verwerf 
je ook competenties via projectwerk: in 
groep pas je de geleerde theorie toe op 
een praktijkcase. Je ontwikkelt vaardighe-
den zoals communicatie, ondernemingszin, 
creativiteit en zin voor overleg…

 

Je jobmogelijkheden
Met je diploma zijn er veel mogelijkheden 
in de vastgoedsector. Na een succesvolle 
stage én als je slaagt voor een bekwaam-
heidsproef bij het BIV (Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars) kun je aan de slag als 
zelfstandig vastgoedmakelaar of syndicus. 
Je kunt ook aan het werk als medewerker 
van immobiliënkantoren en aannemingsbe-
drijven of bij promotoren, notariskantoren, 
diensten voor het beheer en onderhoud 
van onroerend patrimonium, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, diensten voor 
woonbeleid…

•  www.odisee.be/vg

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van 
telkens 60 studiepunten

•  Campus Dirk Martens (Aalst)

B A C H E L O R  I N  H E T 

Studenten #vastgoed brachten een bezoek 
aan de @Ghelamco Arena en het Sint-
Pietersstation in  
@Stadgent  #odisee @nmbs

Studenten #vastgoed brachten een bezoek 
aan de @Ghelamco Arena en het Sint-
Pietersstation in @Stadgent  #odisee @nmbs
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Facilitair management
Je bent een communicatieve duizendpoot. Je organiseert graag en leidinggeven heb je in je. 
Verder ben je een zeer praktisch ingesteld iemand die houdt van afwisseling. Je lost graag 
problemen op en zorgt ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft. Natuurlijk ga je ook graag om 
met mensen. De vraag naar facility managers is zeer groot. Onmiddellijke tewerkstelling is dus 
gegarandeerd.

B E D R I J F S K U N D E

Drie pijlers
De opleiding Facilitair management leert 
je alles over communicatie, management 
en facilitaire technologie. Ook informa-
tica en eventmanagement staan op het 
programma. Alle theorievakken met een 
goede dosis praktijk worden aangevuld 
met een oriënterende stage in het tweede 
jaar en een specialisatiestage in het derde 
jaar. Verder kun je in het derde jaar kiezen 
uit twee keuzevakken: CAD-systemen of 
Diensten Project.

Je job
Als bachelor in het Facilitair management 
kom je door de brede basis terecht in zeer 
diverse functies op verschillende niveaus. 
Je talenkennis, je facilitair-technologische 
kennis en je managementvaardigheden 
maken je tot een veelzijdige en vlot inzetba-
re kracht. Je coördineert de ondersteunen-
de facilitaire diensten in een ziekenhuis, 
een privébedrijf of bij overheidsdienst. Je 
bent sterk in de organisatie van evenemen-
ten en bent een echte 'problem solver'. Je 
kunt de facilitaire dienstverlening professi-
oneel uitbouwen, of je nu werkt als facility 
manager bij een organisatie of als facility 
coördinator bij een toeleverancier. Als facili-
ty manager is geen enkele dag dezelfde: je 
hebt gegarandeerd een avontuurlijke job.

We helpen je op weg
Weinig chemie of Frans gehad in het secun-
dair onderwijs? Geen nood. Voor de start
van het academiejaar kun je inschrijven 
voor een instapcursus chemie en Frans 
(samen of apart te volgen). In het eerste 
jaar volg je zes à zeven weken les en leg je 
dan examen af. Op die manier krijg je nooit 
grote pakketten te verwerken.

•  uniek in Vlaanderen

• www.odisee.be/fm

•  modeltraject: 3 bachelorjaren van 
telkens 60 studiepunten

•  Technologiecampus Gent

B A C H E L O R  I N  H E T 
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Bedrijfsmanagement
Wil je snel aan de slag in het zakenleven? Overweeg dan de Bachelor in het  Bedrijfsmana-
gement. Kies afhankelijk van je sterktes en interesses uit de verschillende afstudeerrichtingen.

36

Brede bedrijfskennis
Deze opleiding maakt van jou een 
specialist met een brede bedrijfskennis. 
Bedrijfsmanagement heeft ruime aandacht 
voor talen, courante informaticahulpmidde-
len én voor de link met de bedrijfspraktijk. 
Ook als je nog geen economische vakken 
kreeg, kun je starten. Afhankelijk van je 
eigen sterktes en interesses, kies je de 
afstudeerrichting die jou het beste ligt.

Financieel/boekhoud-
kundig traject

Liefhebbers van cijfers gaan voor dit traject. 
Je krijgt een algemene vorming in bedrijfs-
economie en ontdekt de basisregels van 
boekhouden, financiën, verzekeringen en 
fiscaliteit. Afstudeerrichtingen:

•  Accountancy-Fiscaliteit: een aanrader 
voor cijferaars die ook communicatief en 
nauwkeurig zijn. Snelle tewerkstelling is 
gegarandeerd op boekhoudafdelingen 
en financiële diensten in tal van secto-
ren. Je kunt ook zelfstandige worden.

•   Financie- en Verzekeringswezen: ideaal 
als je ook psychologisch en commerci-
eel doorzicht hebt. Je hebt een ruime 
keuze aan jobs: zelfstandig verzeke-
ringsbemiddelaar, schadebeheerder, 
risico- of kredietbeheerder, financieel of 
beleggingsadviseur…  Deze afstudeer-
richting kun je in onze hogeschool enkel 
aan Campus Brussel volgen.

Commercieel/logistiek 
traject

De juiste keuze voor veelzijdige, vlotte 
communicators. In het eerste jaar krijg je 
een algemene bedrijfskundige vorming 
én verwerf je inzicht in de grondslagen 
van logistiek, marketing en verkoop. 
Afstudeerrichtingen:

•   Marketing: een brede richting voor flexi-
bele, commerciële en contactvaardige 
mensen. Werk vind je binnen reclame, 
distributie, verkoop, evenementen, 
marktonderzoek… van uiteenlopende 
sectoren en organisaties.

•  Logistiek Management: word een 
specialist in de logistieke sector met 
kennis van douanewetgeving, vreemde 
talen, kostprijsberekening, logistiek, in-
formatica en transportmodi. Een pittige 
opdracht voor stressbestendige mensen 
die kunnen plannen en analyseren. Ons 
programma voldoet aan de eisen van 
het BITO. Deze afstudeerrichting kun je 
in onze hogeschool enkel aan Campus 
Brussel volgen.

B A C H E L O R  I N  H E T
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Bedrijfsmanagement
Wil je snel aan de slag in het zakenleven? Overweeg dan de Bachelor in het  Bedrijfsmana-
gement. Kies afhankelijk van je sterktes en interesses uit de verschillende afstudeerrichtingen.

B E D R I J F S K U N D E

English - Français -  
Deutsch - Espanol

De kans is groot dat je later in contact 
komt met internationale bedrijven. Daarom 
sleutelen we tijdens je opleiding flink aan 
je kennis van het Frans en het Engels. We 
trainen daarbij zowel je schriftelijke als je 
mondelinge communicatievaardigheden. 
In de afstudeerrichting Marketing kun je 
zelf kiezen voor een derde vreemde taal. 
(Duits in Brussel, Duits of Spaans in Aalst). 
Bij Logistiek Management is dat Duits. 
Gedurende je hele opleiding blijven we 
aandacht hebben voor je talen. Want die 
zijn heel belangrijk in je latere job.

Eigen accenten
In het tweede en het derde jaar kun je 
eigen accenten leggen in je opleiding 
via de keuzevakken, stage of opdrachten. 
Op die manier kun je je eigen talenten 
inzetten. Je kunt je kennis verdiepen, maar 
ook verbreden. Dat is interessant als je er 
bijvoorbeeld aan denkt om alsnog voor 
een masterdiploma te gaan. In dat geval 
kun je in het derde jaar al enkele vakken 
volgen uit de schakelprogramma’s naar die 
masteropleiding.

Klaar om aan de slag  
te gaan

Met bedrijfsbezoeken, gespecialiseerde 
gastdocenten, uit het leven gegrepen 
opdrachten, projecten en stages stomen 
we je helemaal klaar voor je job. Zo neem je 
bijvoorbeeld deel aan projecten waarbij je, 

in een team met studenten uit alle economi-
sche opleidingen, de bedrijfsprocessen van 
een reële onderneming analyseert. Je werkt 
ook een marketingplan uit en stelt een com-
municatieplan op. Een jury van docenten 
en mensen uit het werkveld komt luisteren 
naar jullie adviezen.

•  www.odisee.be/bm

•  4 afstudeerrichtingen: 
Accountancy- Fiscaliteit (Brussel 
en Aalst), Financie- en verzeke-
ringswezen (Brussel), Marketing 
(Brussel en Aalst), Logistiek ma-
nagement (Brussel)

•  modeltraject: 3 jaar van telkens   
60 studiepunten

•  Campus Brussel en   
Campus Dirk Martens (Aalst)

Engelstalig traject Marketing

Bij Odisee kun je de bachelor 
Bedrijfsmanagement - afstudeerrich-
ting Marketing ook volledig in het 
Engels volgen. Je studeert in Brussel, 
het economische en politieke hart van 
België en Europa. Een ideale keuze 
voor commerciële, contactvaardige en 
internationaal gerichte studenten met 
talent voor talen en marketing. Nadien 
kun je zeker aan de slag als account-
manager, marktonderzoeker, sales 
manager of commercieel medewerker 
in een internationale omgeving.
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Office management
Officemanagers zijn de spil van een organisatie. De vraag is groot, onmiddellijke tewerkstelling 
is dus gegarandeerd. Het geheim? De unieke combinatie van talen, ICT-vaardigheden en 
projectmanagement skills. Office management kun je in Aalst en in Brussel volgen. De afstu-
deerrichting Medical Office management loopt enkel in Aalst. 
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Co-manager
Als co-manager denk je mee met de orga-
nisatie en ben je betrokken bij het beleid. 
Je organisatietalent en computerkennis 
garanderen een efficiënte aansturing van 
projecten. Je praktische talenkennis maakt 
je onmisbaar voor de internationale con-
tacten. Er zijn vele mogelijkheden voor je 
weggelegd: PR-verantwoordelijke, marke-
ting- en sales-assistant, personeels- 
verantwoordelijke…

Medical office 
management

Als Medical Office manager werk je actief 
samen met artsen, patiënten, onderzoekers, 
gezondheidscentra, ziekenfondsen... Je 
bent het administratieve hart van een me-
dische dienst. Je ICT-vaardigheden, kennis 
van de medische vaktaal en organisatori-
sche kwaliteiten helpen je om samen met je 
collega’s de juiste zorg bij de juiste mensen 
te brengen.

 

Gevarieerd 
studieprogramma

We leiden je op tot een goede communi-
cator met een uitstekende kennis van het 
Nederlands en twee of drie vreemde talen. 
Je ontwikkelt ICT-vaardigheden en dankzij 
je kennis van projectmanagement word je 
een veelzijdige organisator en agendaplan-
ner. We trainen je niet alleen in de les maar 
ook op de werkvloer.

•  www.odisee.be/om

•  twee afstudeerrichtingen: Office 
management (Brussel en Aalst) 
en Medical Office management 
(Aalst)

•  modeltraject: 3 jaar van telkens   
60 studiepunten

•  Campus Brussel en Campus  
Dirk Martens (Aalst)

B A C H E L O R  I N  H E T
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Office management
Officemanagers zijn de spil van een organisatie. De vraag is groot, onmiddellijke tewerkstelling 
is dus gegarandeerd. Het geheim? De unieke combinatie van talen, ICT-vaardigheden en 
projectmanagement skills. Office management kun je in Aalst en in Brussel volgen. De afstu-
deerrichting Medical Office management loopt enkel in Aalst. 

Toegepaste informatica
IT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met smartphones, tablets en het internet 
wisselen we informatie uit met de snelheid van een vingerknip. In de opleiding Toegepaste 
informatica leer je applicaties, informatiesystemen en internettoepassingen ontwerpen voor 
de meest diverse situaties. Als je afgestudeerd bent, ben je in staat requirements te analyseren, 
informatiesystemen te ontwerpen en professioneel om te gaan met klanten en opdrachtgevers.

B E D R I J F S K U N D E

Veel meer dan 
technologie

De opleiding Toegepaste informatica van 
Odisee biedt meer dan IT en technologie. 
In praktijkgerichte projecten leer je een 
plan maken of in team werken. Je verwerft 
bedrijfskundige en communicatieve 
competenties die onmisbaar zijn voor het 
beroepsleven. Tijdens je opleiding maak je 
kennis met andere vakgebieden en werk 
je samen met bedrijven en hogescholen 
in binnen- en buitenland. Je derde jaar 
kun je voor een deel in het buitenland 
doorbrengen.

Stilaan in de praktijk 
groeien

Door middel van praktijkgerichte projecten 
leer je plannen maken en in team werken. 
Naarmate je opleiding vordert, groei je 
stilaan naar de bedrijfspraktijk toe met 
proefstages en projecten. Ook krijg je 
de gelegenheid voor een zomercursus, 
een workshop of stage in het buitenland. 
In het derde jaar kunt je via de opties en 
keuzevakken eigen accenten leggen in 
je opleiding. Je kunt je kennis niet alleen 
verdiepen, maar ook verbreden.

 

Klaar voor de praktijk
Als informaticus van Odisee ben je 
polyvalent, dynamisch, open van geest 
en proactief. Je bezit de bagage om een 
informaticaproject te realiseren en ook de 
communicatievaardigheden om naadloos 
samen te werken met IT’ers, opdrachtge-
vers en klanten.

•  www.odisee.be/ti

•  modeltraject: 3 jaar van telkens   
60 studiepunten

•  Campus Brussel

B A C H E L O R  I N  D E 
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Welkom
Een infodag is dé gelegenheid om de sfeer bij Odisee op te snuiven en kennis te maken 
met je toekomstige opleiding. Welkom! De meeste opleidingen organiseren ook open-
lesdagen: je kunt dan een gewone les meemaken, samen met de studenten, op een 
woensdagnamiddag.

Infodagen
Je kunt alle Odisee-opleidingen bezoeken 
op hun campus tijdens de infodagen van 
maart tot september 2016. Welke opleidin-
gen precies op welke campus zitten, lees je 
verder in deze brochure.

•  Zaterdag 11 maart 2017   
van 9u30 tot 13u

•  Zaterdag 22 april 2017 (open dag)  
van 9u30 tot 15u

•  Vrijdag 16 juni 2017 van 13u tot 18u 
(enkel Campus HIG)

•  Zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u 
(niet Campus HIG)

•  Zaterdag 2 september 2017   
van 9u30 tot 13u

Openlesdagen
Het leven zoals het is bij Odisee: dat ontdek
je het best tijdens de lessen zoals ze écht
worden gegeven. Een échte les meemaken,
dat kan tijdens de openlesdagen van 
Odisee, in de maand maart, op woensdag-
namiddag. Je zit gewoon tussen de studen-
ten en voelt meteen hoe het er in het hoger 
onderwijs aan toe gaat. 

Via www.odisee.be/openlesdagen vind je 
een overzicht van alle lessen die je kunt 
volgen. Welkom!

Dries kwam naar de #openlesdagen van 
#odisee en raadt het iedereen aan. Check de 
lessen via bit.ly/1wXk5DV

Welkom vandaag op de #infodag van #odisee, nog 
tot 13u!  

Odisee  
3 september
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Technologiecampus Gent
De Technologiecampus is een gezellige 
campus met aandacht voor groen.  
Je studeert aan de rand van de stad, op 
wandel- en fietsafstand van het centrum.  
De campus is makkelijk bereikbaar. De 
trams en bussen stoppen voor de campus 
en je kunt er gratis parkeren. Je hebt hier 
het gezelschap van 3.500 medestudenten.

Studeren in Gent
Technologie is de passie van Odisee en die willen we graag met je delen. Daarom heeft 
Odisee op haar Technologiecampus in Gent sterk geïnvesteerd in modern ingerichte 
laboratoria en infrastructuur. Je vindt er ook een studentenrestaurant met een ruim 
aanbod aan warme maaltijden, belegde broodjes en snacks.

Volgende opleidingen 
vind je op de Technologiecampus:
•  Biomedische laboratoriumtechnologie 

(blz. 19)
•  Voedings- en dieetkunde (blz. 23)
•  Chemie (blz. 28)
•  Elektronica-ICT (blz. 30)
•  Energietechnologie (blz. 31)
•  Ontwerp- en productietechnologie  

(blz. 32)
•  Facilitair management (blz. 35)
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3 campussen
Odisee heeft drie campussen in en om 
Brussel: Campus Brussel, Campus Parnas
en Campus Hoger Instituut voor Gezins-
wetenschappen. Stuk voor stuk zijn ze pri-
ma bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Overal vind je broodjes tegen democrati-
sche prijzen. Het studentenrestaurant de 
Mineen op Campus Brussel biedt je een 
niet te versmaden warm en koud aanbod. 
Op Campus Parnas in het groene Dilbeek is 
er een uitstekende sportinfrastructuur met 
fitnesscentrum.

Studeren in en rond 
Brussel
Aan Odisee studeer je in het kloppende economische en maatschappelijke hart 
van het land en van Europa. Alle hoofdzetels liggen in Brussel. Alle belangrijke be-
slissingen worden in de hoofdstad genomen. Wie het wil maken, moet in Brussel 
zijn. Bovendien vind je in de stad een vrijwel oneindig aanbod aan actie en 
ontspanning: van heuse cultuurtempels over trendy winkels tot en met rasechte 
bruine cafés. De stimulerende mix van talen en culturen krijg je er gratis bovenop.

Terranova

Odisee werkt in Brussel intensief samen met 
de bekende Brusselse Kliniek Sint-Jan. Samen 
besloten ze om een innovatief project uit de 
grond te stampen: Terranova. Het gebouw 
beschikt over moderne praktijk- en oefenlo-
kalen of skillslabs. Er is ook een therapeutisch 
centrum voor leer- en ontwikkelingsstoornis-
sen, een dienst fysieke revalidatie... Terranova 
garandeert je dus pakken ervaring voor je de 
schoolbanken verlaat, want je ervaart in reële 
situaties hoe je met patiënten moet omgaan.

B E Z O E K  O N S

Volgende opleidingen vind je op   
Campus Brussel (gebouw Terranova):
• Ergotherapie (blz. 20)
• Medische beeldvorming (blz. 21)
• Optiek en optometrie (blz. 22)
• Verpleegkunde (blz. 24)

Zalige ochtendwandeling naar onze campus in 
Schaarbeek #zon #lente #gezinswetenschappen 
#campusHIG #campuslife #odisee 

odisee
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Volgende opleidingen vind je op 
Campus Brussel (gebouwen Hermes, 
Erasmus en T’Serclaes):
• Kleuteronderwijs (blz. 9)
•  Lager onderwijs (blz. 10) 
•  Secundair onderwijs (blz. 11)
•  Sociaal werk (blz. 14)
•  Bedrijfsmanagement (blz. 36)
•  Office management (blz. 38)
•  Toegepaste informatica (blz. 39)

Volgende opleidingen vind je op   
Campus Parnas:
• Secundair onderwijs – lichamelijke  

opvoeding (blz. 11)
• Orthopedagogie (blz. 13)

Volgende opleiding vind je op 
Campus Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen:
• Gezinswetenschappen (blz. 15)
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Campus Dirk Martens
Op de campus zelf valt regelmatig wat te 
beleven. Wil je je hoofd eens helemaal 
leegmaken door stevig te sporten? Dat kan 
in de grote sportzaal. Ook als je houdt van 
muziek, theater, film, stand-upcomedy  
— zeg maar cultuur in al haar vormen — dan 
zit je goed op Campus Dirk Martens. Een 
actieve Studentendienst zorgt ervoor dat 
student zijn méér is dan blokken alleen. 
Campus Dirk Martens is vlot bereikbaar met 
het openbaar vervoer vanaf het station van 
Aalst. Lijnen 3, 81/82 en 87 stoppen vlak 
vóór de campus.
 

Volgende opleidingen vind je op   
Campus Dirk Martens:
•  Kleuteronderwijs (blz. 9)
•  Lager onderwijs (blz. 10)
•  Verpleegkunde (blz. 24)
•  Bouw (blz. 27)
•  Elektromechanica (blz. 29)
•  Vastgoed (blz. 33) 
•  Bedrijfsmanagement (blz. 36)
•  Office management (blz. 38)

Studeren in Aalst
Aalst is een klein duimpje onder de studentensteden. Toch telt de stad verschillende 
studentenclubs en is er een ruim aanbod aan koten. Voor velen is studeren in Aalst, 
studeren vlak bij huis.
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Campus Waas
Het studentenrestaurant ’t Himmorant is 
een gezellige ontmoetingsplaats waar 
je even kunt verpozen met een hapje en 
een drankje. Je kunt er ook van een lekker 
middagmaal genieten. Campus Waas heeft 
ook een eigen studentenverblijf met 65 
studentenkamers. De campus bevindt zich 
op 10 minuten van de Grote Markt en op 15 
minuten van het station.
 

Volgende opleidingen vind je op   
Campus Waas:
•  Lager onderwijs (blz. 10)
•  Secundair onderwijs (blz. 11)
•  Agro- en biotechnologie (blz. 17)
•  Verpleegkunde (blz. 24)
•  Vroedkunde (blz. 25)

Studeren in Sint-Niklaas
Als je Campus Waas binnenkomt, zal je zeker de moderne infrastructuur en de warme, 
familiale sfeer opvallen. Op deze centraal gelegen campus studeer je samen met 1.300 
medestudenten.
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Campus Brussel 
Hermes - Erasmus - T’Serclaes
Warmoesberg 26, 1000 Brussel, Tel: 02-210 12 11

Campus Brussel
Terranova
Blekerijstraat 23-29, 1000 Brussel, Tel: 02-608 14 44

Campus Dirk Martens 
Kwalestraat 154, 9320 Aalst, Tel: 053-72 71 70

Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel, Tel: 02-240 68 40

Campus Parnas 
Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek, Tel: 02-466 51 51

Technologiecampus Gent 
Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, Tel: 09-265 86 10

Campus Waas 
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, Tel: 03-776 43 48


