
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Kleuteronderwijs?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Jouw talent telt! Dus willen we er-
voor zorgen dat je je eigen talenten 
en die van je medestudenten kunt 
(h)erkennen. Je leert om elkaar 
waarderende feedback te geven en 
hoe je daarmee moet omgaan. Van-
uit je eigen talenten ga je aan de 
slag met de talenten van kleuters. 

Daarnaast werk je toe naar een ta-
lentenportfolio waarmee je de brug 
kunt slaan naar sollicitatieprocedu-
res en verdere professionalisering 
in het werkveld.

Weg met de kloof  
docent-student
Odisee-docenten zijn heel aanspreek-
baar en hebben een goede band met hun 
studenten. Ze spelen kort op de bal als er 
problemen zijn en verwijzen je onmid-
dellijk door naar de begeleidingsdien-
sten zoals STUVO+ wanneer je wat extra 
hulp kunt gebruiken. In welke situatie 
dan ook, onze docenten zijn er voor je.

Examens
Na elke examenperiode nodigen we je 
uit voor een bespreking van je examens. 
Op die afspraak zijn alle docenten 
aanwezig en kun je in een persoonlijk 
gesprek je resultaten bespreken.

Groeien in groeigroepen
Na een stageperiode kom je met je 
vaste groep van studenten samen om 

ervaringen uit te wisselen onder leiding 
van je vertrouwde praktijkbegeleider. 
Je staat stil bij praktijksituaties die je 
geraakt hebben, praktijkproblemen 
waar je geen antwoord op weet, posi-
tieve feedback van de kleuterjuf in je 
stageklas of de ‘Wanneer kom je terug?’ 
van je kleuters bij het einde van je stage. 
Zo’n groeigroep motiveert je om zowel 
je talenten als werkpunten te bespreken 
en aan te pakken. 

Persoonlijk traject
Wil je je opleiding afstemmen op je 
persoonlijke situatie? Dan volg je 
een flexibel traject. Contacteer onze 
trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk 
programma overweegt. Voor Campus 
Brussel mail je naar els.mertens@ 
odisee.be. Voor Campus Aalst mail je 
naar ellen.danckaert@odisee.be.

Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

VOLG ODISEE OP 
INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN

IN THE PICTURE
362
STUDENTEN
5% JONGENS 
95% MEISJES

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

6%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

56%
VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR

96%
IS 1 JAAR NA  
AFSTUDEREN  
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 8 MAANDEN
GEMIDDELDE  
STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD

CAMPUS AALST 
CAMPUS BRUSSEL

Tevredenheid 
met opleiding

Studiebelasting

Persoonlijke 
studiebegeleiding

Organisatie 
opleiding

Studiematerialen

9/10

8,3/10

8,8/10

9,5/10

9,8/10
GA 100% VOOR JE TALENT!

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

KLEUTERONDERWIJS

CAMPUS AALST 
253 STUDENTEN

CAMPUS BRUSSEL 
109 STUDENTEN
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Op studiereis naar Rotterdam. 
De tweedejaars bezochten er 
methodescholen en Hogeschool 
Rotterdam. Ze verkenden de stad 
en lieten zich verrassen door 
het educatieve aanbod. #inactie 
#internationaal

Een zalige startdag van 
Boekenbende aan Huis. Benieuwd 
naar jullie voorleesverhalen bij de 
Brusselse gezinnen :-)  
Op een inspirerende ervaring!

Vandaag in het ABC-huis.  
De tweedejaars aan de slag met hun 
zelfportret in een workshop hout. :-) 
#creatief #abc #diversiteit #natuur 

Lokalen

Goede
jobvoorbereiding

Bereikbaarheid 
docenten

Stagebegeleiding

9,1/10

9,5/10

8,6/10

8,8/10

ONZE STERKSTE

TROEVEN
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