
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Elektromechanica?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

In de opleiding Elektromechanica 
gaan we voluit voor een talentaan-
pak. Samen met jou gaan we op 
zoek naar je talenten en bouwen 
we stap voor stap je professionele 
identiteit op. Doorheen de oplei-
ding ontdek je via coaching welke 
professionele rol je het best ligt: 
probleemanalyse, optimalisatie, 
ontwerp, montage of veiligheid. 
Tegelijkertijd breng je je talenten in 
kaart. Je leert je sterktes kennen, 
maar komt ook te weten in welke 
domeinen je nog een tandje kunt 
bijsteken.

Het talentverhaal start met een 
kick-o� waar bedrijven het belang 
van zelfkennis komen toelichten. 

Kort daarna vertrek je als eerste-
jaars op driedaagse. Je leert je 
talenten kennen en versterken en je 
maakt kennis met de verschillende 
rollen zoals leider, creatieveling 
of denker. In het tweede jaar krijg 
je meer zicht op je professionele 
identiteit door een bezoek aan de 
derdejaars in het bedrijf waar ze 
hun bachelorproef uitwerken. Op 
die manier leer je je latere werkwe-
reld kennen en kun je ontdekken 
waar jij het liefst zou werken. In 
het derde jaar krijg je een sollicita-
tietraining. Je documenteert alles 
in een portfolio dat je later kunt 
gebruiken bij het opstellen van je 
motivatiebrief voor je eerste job.

Nog voor het schooljaar begint, zetten 
we al in op instroombegeleiding. Tij-
dens de openlesdagen werk je mee met 
onze studenten in het labo. Zo leer je 
het hart van de opleiding kennen. Heb 
je niet voldoende wiskunde gehad in je 
vooropleiding, dan is de vakantiecursus 
Wiskunde iets voor jou. Twijfel je aan je 
technische capaciteiten, dan kun je de 
vakantiecursus Mechanische technie-
ken volgen waarin je kennismaakt met 
frezen en draaien. Daarnaast organise-
ren we een introductiedag waarbij we 
onder andere rond veiligheid werken.

Bij Odisee ben je geen nummer. Tijdens 
het academiejaar krijg je labo’s in kleine 
groepen. De drempel student-docent is 
heel klein. Na de les maken onze docen-
ten graag tijd vrij om een antwoord te 
geven op je vragen.

In november neem je (verplicht) deel 
aan de deelexamens. De resultaten van 
die examens tellen voor een beperkt 
percentage mee voor je totale eindre-
sultaat. Gingen de examens goed, dan 
hoef je je geen zorgen te maken. Vielen 
je punten wat tegen, dan is er zeker nog 
geen reden tot paniek.

Coaching
Je staat er natuurlijk niet alleen voor. 
Bij Odisee begeleiden we je zo goed als 
we kunnen. We bieden je bijvoorbeeld 
een wekelijks studiebegeleidingsuurtje 
aan. Tijdens dat uur krijg je een sessie 
over (examen)planning en mag je vragen 
stellen aan de docenten. Daarnaast 
krijg je ook een coach toegewezen die je 
studietraject van dichtbij opvolgt. Heb 
je nog vragen over de indeling en flexibi-
liteit van je opleiding, dan kun je op elk 
moment terecht bij de trajectbegeleider.

Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

VOLG ODISEE OP 
INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN

IN THE PICTURE
212
STUDENTEN
95% JONGENS 
5% MEISJES

€ 245 +
€ 11,70
PER STUDIEPUNT 
HET JAARLIJKS IN-
SCHRIJVINGSGELD 
VOOR EEN FLEXIBEL 
TRAJECT

7%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

72%
VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR

98,6%
IS 1 JAAR NA  
AFSTUDEREN  
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 6 MAANDEN
GEMIDDELDE  
STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD

CAMPUS  
AALST

Tevredenheid 
met opleiding

Studiebelasting

Goede
jobvoorbereiding

Persoonlijke
studiebegeleiding

Bereikbaarheid
docenten

10/10

10/10

10/10

9,4/10

9,5/10
GA 100% VOOR JE TALENT!

DIT IS HET BEDRAG DAT EEN 
NIET-BEURSSTUDENT BETAALT 
VOOR EEN MODELTRAJECT VAN 
60 STUDIEPUNTEN

Variatie in 
lesvormen

Evaluatie-
momenten

9,0/10

8,9/10
Variatie in 
evaluatievormen

Stagebegeleiding

8,9/10

8,6/10

ELEKTROMECHANICA

Dag van de Wetenschap. 
#elektromechanica doet mee!
Dag van de Wetenschap. 
#elektromechanica

Eerstejaars #elektromechanica 
op teambuilding in Louette-
Saint-Pierre. Naast teambuilding 
was er ook tijd voor o.a. een 
dropping, een quiz en een 
Arduino-initiatie.

Eerstejaars
op teambuilding in Louette-
Saint-Pierre. Naast teambuilding 

 #elektromechanica 

De voorbereiding van de infodag 
is volop bezig. Morgen stellen 
we onze projecten voor. Zal 
alles werken? #stress #odisee 
#elektromechanica

De voorbereiding van de infodag 
is volop bezig. Morgen stellen 
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