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Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Orthopedagogie? 
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Al vanaf het eerste jaar maak je 
samen met je docenten en mede-
studenten een eerste talentprofiel 
op. Dat profiel krijgt vorm aan de 
hand van feedback die je krijgt bin-
nen verschillende vakken, stages 
en projecten. Je talenten vormen 
de hefboom om competenties te 
bereiken. 

Op basis van die talenten maak je 
doordachte individuele keuzes die 
je studietraject meer kleur geven.
We doen er samen alles aan om je 
volledig klaar te stomen tot een ta-
lentvolle professional die goesting 
hee¡ om in het werkveld te duiken. 

Bij Odisee ben je geen nummer. We hou-
den de groepen bewust klein zodat het 
contact tussen docenten en  studenten 
laagdrempelig blij¡. En we zorgen voor 
individuele coaching op maat. Na de 
herfst vakantie krijg je al de kans om aan 
enkele proefexamens deel te nemen. 
Zo maak je kennis met de manier van 
 evalueren in het hoger onderwijs en 
heb je al een deel van de leerstof ver-
werkt tegen de kerst examens. Na elke 
examenperiode buigt ons talentgericht 
onderwijsteam zich over je studievoort-
gang en gee¡ het je advies waar nodig. 

Maar de begeleiding beperkt zich niet 
enkel tot de examenperiodes. Met 
vragen over je studietraject kun je het 
hele jaar door terecht bij onze traject-
begeleider. De studentenbegeleider 
helpt je dan weer bij het organiseren 
en plannen van  opdrachten en leerstof. 
Leerproblemen, faalangst of functie-
beperkingen zijn geen  barrière bij Odi-
see. En we gaan nog een stapje verder. 
Naast docenten, studie- en trajectbege-
leiders schakelen we ook medestuden-
ten, professionals én  cliënten in bij je 
begeleiding. 360° feedback is voor ons 
een ijkpunt bij je evaluatie en coaching.

Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

VOLG ORTHOPEDAGOGIE 
OP INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN

IN THE PICTURE 266
STUDENTEN

€ 245 +
€ 11,70
PER STUDIEPUNT 
HET JAARLIJKS IN-
SCHRIJVINGSGELD 
VOOR EEN FLEXIBEL 
TRAJECT
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GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING
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VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR
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IS 1 JAAR NA  
AFSTUDEREN  
AAN HET WERK

3 JAAR
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€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD
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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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Zelf een studiedag organiseren? 
Yes we can! 
Zelf een studiedag organiseren? 
Yes we can! 

Studenten #ortho leren bloggen en 
zetten hun project digitaal op de 
kaart. #orthotalk

Studenten 
zetten hun project digitaal op de 

Een dag ‘cultuursensitief’ werken 
levert schitterende affiches op.
Een dag ‘cultuursensitief’ werken 
levert schitterende affiches op.




