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LAGER ONDERWIJS

HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Allerlaatste stage voor onze
derdejaars. Anke en Gabriëlle
maakten samen met de kinderen
een insectenhotel. #genieten

Persoonlijke
begeleiding

Jij staat centraal

Examens

Bij Odisee sta jij centraal. We focussen
ons dus niet op een groep studenten,
maar op jou als persoon. Resultaten
nemen we dus ook persoonlijk onder
de loep. Die gebruiken we om je bij te
werken waar nodig maar ook om je al
een stap verder te brengen bij goede
resultaten. We triggeren je om het
beste uit jezelf te halen.

Je examenresultaten volgen we individueel op zodat we samen jouw traject
perfect op je noden en wensen kunnen
afstemmen. En daarbij betrekken we
het volledige docententeam.
Een vertrouwensband vinden we
nu eenmaal heel belangrijk.

Weg met de kloof docent-student
We kiezen bewust niet voor één grote
opleiding op één campus maar voor
drie (quasi dezelfde) opleidingen
over drie campussen. Docenten kennen
je. Je kunt bij hen terecht met je vragen en
zij spreken ze je op je sterktes aan, want
ze weten dat je in een muziekband speelt
of cursussen geeft bij het Rode Kruis.

Een extra monitoraat muziek, een
extra oefenkans. Maar vooral ook
werken aan de durf om te zingen
voor een groep kinderen.

Gezellig vertoeven in de
Westhoek! De geschiedenis
ontdekken van wat we nooit
mogen vergeten.

VOLG ODISEE OP
INSTAGRAM EN FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN
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Persoonlijk traject
Wil je je opleiding afstemmen op je
persoonlijke situatie met een flexibel
traject? Mail gerust onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk
programma overweegt: Campus
Brussel - ria.desadeleer@odisee.be,
Campus Aalst - erwin.declercq@odisee.be,
Campus Sint-Niklaas - sarah.helon@
odisee.be

GA 100% VOOR JE TALENT!
Leren doe je het best als je er zélf
verantwoordelijk voor bent. Daarom krijg je doorheen je opleiding
prikkels om je eigen talenten te
ontdekken en te doen groeien. Het
is jouw opleiding, en wij ondersteunen je in het zoeken naar je
eigen leraarstijl. Je maakt keuzes in
opleidingsonderdelen, in stageplaatsen en in de wijze waarop je
opdrachten en projecten invult.
Elke student is verschillend dus
diversiteit is voor ons de norm. We
stimuleren iedereen op een andere
manier om zoveel mogelijk te groeien in hun leerproces.
Vanaf de start leg je een portfolio
aan dat je aanvult met stage-ervaringen en belevenissen uit

projecten en reacties van kinderen,
docenten en van medestudenten.
Aan het einde van je opleiding heb
je een heel arsenaal aan beelden
en getuigenissen verzameld, die
bij een sollicitatie meteen tonen
wie jij als leraar bent geworden.
De directies van onze stagescholen
vinden je portfolio een grote meerwaarde. Je stelt je portfolio dus zelf
samen, wij zorgen voor begeleiding.
Doorheen je opleiding bespreken
we je groei met het hele team. Zo
krijg je vaak en veel feedback en
kunnen we je talenten versterken
en je gericht ondersteunen waar
nodig. Kortom: je schrijft je eigen
opleidingsverhaal en wordt een
leraar met een eigen visie
vanuit je talenten.
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STUDENTEN

CAMPUS AALST
CAMPUS BRUSSEL
CAMPUS SINT-NIKLAAS

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?
Wat zijn volgens onze studenten de
grootste troeven van de opleiding
Lager onderwijs?
Ontdek hier de resultaten in cijfers.

18%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

62%

VAN DE STARTERS
STROOMT DOOR
NAAR HET 2DE JAAR

€ 947

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

ONZE STERKSTE

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

9/10

Studiebelasting

8/10

Goede
jobvoorbereiding

8/10

Bereikbaarheid
docenten

9/10

Stagebegeleding

8/10

97,8%
IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

CAMPUS AALST
435 STUDENTEN

CAMPUS BRUSSEL
212 STUDENTEN

CAMPUS
SINT-NIKLAAS
278 STUDENTEN

3 JAAR
EN 3 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT

