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ONTWERP- EN PRODUCTIETECHNOLOGIE

HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Louis van #ontwerpenproductietechnologie begint morgen
aan zijn rally voor het goeie
doel. Go go! #odisee

Persoonlijke
begeleiding

In het begin van het eerste jaar kun je
rekenen op persoonlijke begeleiding,
die we voornamelijk op je vooropleiding
afstemmen. Is je basiskennis Wiskunde
van het secundair nog niet uitgebreid
genoeg, dan kun je je inschrijven voor
onze instapcursus Wiskunde. In het eerste jaar maken we een differentiatie in
functie van de vooropleiding. We maken
met andere woorden een onderscheid
tussen studenten met een technische
en een niet-technische vooropleiding.
Kom je uit het tso, dan zul je meer wiskundige begeleiding krijgen. Kom
je uit het aso, dan krijg je meer technologische ondersteuning.

#ontwerpenproductietechno#ontwerpenproductietechno
logie pakt uit met een hightech
snijtoestel: de WaterJet.
#odisee

Als student stel je je Individueel Studieprogramma (ISP) samen. Je kiest
hoeveel studiepunten je inzet en hoe je
die verdeelt over de verschillende jaren.
We doen ons best om dat keuzeproces
zo goed mogelijk te ondersteunen op
basis van je talenten, de uurroosters
en je beschikbare tijd. Als bijvoorbeeld
blijkt dat je rooster te zwaar is, dan
kunnen we altijd aanpassingen doen en
eventueel je ISP veranderen.
In het eerste jaar schotelt de eerstejaarscoördinator je een leermotivatietest (LEMO) voor. Vervolgens evalueert
hij de testresultaten en geeft hij je
persoonlijk advies waarmee je meteen
aan de slag kunt. In de loop van het
jaar volgt hij je resultaten op. De eerste
deelexamens zijn er al in november. Na
die examens nodigen we je uit voor een
gesprek om eventuele problemen te
bekijken en bij te sturen.

GA 100% VOOR JE TALENT!

Een 8e plaats: knap gereden,
Alicia! #ontwerpenproductietechnologie #odisee #gavere
#girlpower

VOLG ODISEE OP
INSTAGRAM EN FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN
114

In de opleiding Ontwerp- en productietechnologie gaan we voluit
voor een talentaanpak. Samen met
jou gaan we op zoek naar je talenten en bouwen we stap voor stap je
professionele identiteit op. We zijn
sterk bezig met een autonomieversterkende leeromgeving waarin we

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

195

STUDENTEN
96% JONGENS
4% MEISJES

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?
Wat zijn volgens onze studenten de
grootste troeven van de opleiding
Ontwerp- en productietechnologie?
Ontdek hier de resultaten in cijfers.

ONZE STERKSTE

26%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

68%

VAN DE STARTERS
STROOMT DOOR
NAAR HET 2DE JAAR

het initiatief bij de studenten leggen. Concreet betekent dat dat je
zelf voorstellen doet tijdens labo’s,
ideeën aanlevert voor projecten
en onderwerpen aanbrengt. Een
recent geslaagd voorbeeld daarvan
is onze helikopter (zie pagina 111).

€ 947

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

TECHNOLOGIECAMPUS GENT

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

10/10

Studiebelasting

9,1/10

Goede
jobvoorbereiding

8,3/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

9,6/10

Bereikbaarheid
docenten

9,7/10

Organisatie
opleiding

8,5/10

Lokalen

8,3/10

Studiemateriaal

9,4/10

Sterke digitale
leeromgeving

10/10

98,8%
IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 6 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT

