
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Elektronica-ICT?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Bij Odisee leggen we de focus graag 
op talent. We halen het onderste uit 
de kan om je talenten te ondersteu-
nen en verder te ontwikkelen.

Bij de opleiding Elektronica-ICT 
draait alles rond een autonomie-
versterkende leeromgeving. We 
beschikken op de campus over ver-
schillende projectruimtes en stimu-
leren je om die zo vaak mogelijk te 
gebruiken. Bij Odisee omschrijven 
we de opleiding Elektronica-ICT het 
liefst als een projectgerichte oplei-

ding, waarin praktische vaardighe-
den (twee derde) meer gewicht in 
de schaal leggen dan theoretische 
kennis (een derde).

Binnen de afstudeerrichting ICT heb 
je de keuze uit drie trajecten. Een 
gegronde keuze maak je het best 
op basis van je talenten. Via het vak 
Persoonlijk ontwikkelingsplan, kun 
je zelf voorstellen waarin je je dat 
semester wil verdiepen. Je formu-
leert zelf je doelstellingen en hoe je 
die denkt te kunnen bereiken.

Aan Odisee ben je geen nummer. Uit 
een bevraging bij onze eerstejaars-
studenten blijkt dat de kloof tussen 
student en docent heel klein is. Zit je 
met een specifiek probleem, dan kun 
je altijd bij het docententeam terecht. 
Een persoonlijke aanpak vinden we bij 
Odisee heel belangrijk.

Heb je in het middelbaar maar drie à 
vier uur wiskunde per week gehad, dan 
kun je voor de start van het academie-
jaar een instapcursus volgen. Tijdens 
het jaar voorzien we ook extra begelei-
dingsmomenten in je uurrooster. Uiter-

aard kun je ook altijd extra uitleg vragen 
aan de docenten, zowel voor, tijdens als 
na de colleges.

Voor beide afstudeerrichtingen (Elektro-
nica en ICT) hebben we één trajectbe-
geleider. Wil je om een bepaalde reden 
een flexibel traject volgen, dan stelt de 
trajectbegeleider samen met jou een 
individueel uurrooster op waarin je de 
kans krijgt om alle vakken te volgen. 
Ongeveer de hel� van onze studenten 
volgt een flexibel traject, de andere 
hel� volgt het normale modeltraject.
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IN THE PICTURE
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GA 100% VOOR JE TALENT!

DIT IS HET BEDRAG DAT EEN 
NIET-BEURSSTUDENT BETAALT 
VOOR EEN MODELTRAJECT VAN 
60 STUDIEPUNTEN
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TROEVEN
36 nieuwe servers voor het labowerk 
van onze #ikdoeict studenten. 
Praktijkervaring met de paplepel 
meegeven ;-). @odiseehogesch

36 nieuwe servers voor het labowerk 
van onze 

Spelen met robots: studenten 
#elektronicaict van #odisee 
programmeren de loopbeweging van 
een robot met twee paar poten. “We 
assembleren zelf onze robot, waarbij 
elk paar poten door een servomotor 
werd aangestuurd. Als kers op de 
taart monteren we een infrarode 
afstandssensor en schrijven we een 
bijbehorende code zodat de robot, 
bij het naderen van een obstakel,  
zijn traject aanpast. Dit is fun!”

Spelen met robots: studenten 
#elektronicaict
programmeren de loopbeweging van 

Nu nog in het labolokaal, deze avond 
op je scherm. #saferinternetday #avs
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