Persbericht

STEEDS MEER STUDENTEN VOLGEN
BACHELOROPLEIDING IN AFSTANDSONDERWIJS
De opleiding Secundair onderwijs in hoger afstandsonderwijs (HAO) op Odisee Campus
Waas doet het dit jaar opvallend goed. Het aantal studenten is gestegen van 48 naar 57.
“Voor het eerst zijn er zelfs even veel afstandsstudenten als dagstudenten”, zegt
opleidingshoofd Stijn Buysschaert.
Het succes van de opleiding in afstandsonderwijs is volgens Buysschaert geen toeval.
“Studenten willen leren wanneer, waar en hoe zij dat willen. Afstandsonderwijs geeft ze die
vrijheid, geeft ze onderwijs op maat. Onze oud-studenten zijn heel tevreden en maken de
beste mond-aan-mond reclame. Ze zijn vooral heel enthousiast over de persoonlijke
begeleiding. Volwassen studenten voelen zich vaak meer een collega dan een student. Ook de
trajecten op maat en de stages in eigen regio vormen voor hen een groot pluspunt.”
“Van meester Jan naar meneer Daems”
Afstandsstudenten zijn vaak wat ouder en combineren hun studies met een job, gezin en
hobby’s. Een van de nieuwe studenten is Jan Daems (38), die na 12 jaar lesgeven in het lager
onderwijs zin kreeg in iets anders. “Ik besloot dezelfde weg te nemen die mijn zesdejaars
nemen: van het lager naar het secundair. Van ‘meester Jan’ naar ‘meneer Daems’. Aangezien
ik het liefst wiskunde geef en er veel vraag is naar wiskundeleerkrachten, besloot ik dat vak als
keuzevak te nemen.” Ook Jelle Buelens (30) gaat voor een carrièreswitch. “Omdat ik mijn
huidige job nog niet meteen wil opgeven, besloot ik secundair onderwijs te volgen in HAO. En
omdat ik niet aan avondlessen gebonden ben, kan ik bovendien mijn hobby’s blijven
uitvoeren.”
Meer info (niet voor publicatie)
Catherine Decraene, dienst Marketing & communicatie Odisee Campus Waas. Tel: 0468-19 07
52. E-mail: catherine.decraene@odisee.be
Stijn Buysschaert, opleidingshoofd Secundair onderwijs Odisee Campus Waas. Tel: 0478-94 82
00. E-mail: stijn.buysschaert@odisee.be
Over Odisee
Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden (Lerarenopleiding, SociaalAgogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse
vervolgopleidingen. De instelling wil state-of-the-art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal
talentbeleid waarbij superdiversiteit en een verankering in het werkveld speerpunten zijn. Ze
heeft campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Voor meer info, surf naar
www.odisee.be.
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