
Frans studeren in onze 
Lerarenopleiding Secundair 
onderwijs, daar horen ook excursies 
bij. Onze eerste- en derdejaars 
gingen naar Luik. De tweedejaars 
gingen op stap in Brussel. Een leuke 
samenwerking van #campusbrussel 
en #campussintniklaas!

Studenten van het tweede jaar 
bewegingsrecreatie zijn op 
watersportstage. Zalig weertje!

Studenten van het eerste 
jaar #SecundairOnderwijs 
#wetenschappen gaven deze morgen 
een proefles aan medestudenten. De 
laatste stap voor ze binnen enkele 
weken voor een echte klas zullen 
staan! #odisee

Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Secundair onderwijs?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Doorheen de opleiding zoeken en 
ontwikkelen we jouw talenten, 
vooral tijdens stages, didactische 
practica, studiereizen en leerlabo’s. 
Beetje bij beetje ontdek je je talen-
ten als leraar. Vind je het fijn om 
leerlingen rond je te hebben? Kun 
je hen iets bijleren? Ben je een voor-
trekker, een persoon vol engage-
ment of enthousiasme of heb je 
een buitengewone passie voor een 

bepaald vak? Je komt het allemaal 
te weten in ons talententraject. Aan 
het einde van je opleiding proberen 
we je talenten samen te brengen 
in een persoonlijke talentfoto. Je 
studeert af met een duidelijke visie: 
’Dit ben ik, deze specifieke leraar 
met zijn/haar talenten!’

Weg met de kloof  
docent-student 
Bij Odisee werken we zoveel mogelijk 
in kleine groepen. Die aanpak zorgt 
ervoor dat de relatie tussen studenten 
onderling heel hecht is, maar ook dat 
er geen kloof is tussen onze docenten 
en studenten. We bouwen vertrou-
wensbanden op die een persoonlijke 
begeleiding garanderen.

Leraar worden doe je  
niet alleen 
Merken we bij een bepaalde student 
een werkpunt op, dan spreken we die 
student daar direct en persoonlijk 
over aan. Niet vanuit een destructieve 
visie, maar met de bedoeling om aan 
de hand van opbouwende kritiek te 
evolueren tot een goede leraar. Samen 
met de docent neem je de problemen 
onder de loep en probeer je ze zo 

e¯iciënt mogelijk op te lossen. Op het 
gebied van inhoudelijke en didactische 
vaardigheden, ligt die verantwoordelijk-
heid bij de vakdocenten. Voor taal- of 
communicatieve vaardigheden is het 
aan de pedagogen en taaldocenten om 
de studenten op hun werkpunten te 
wijzen.

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
ellen.moens@odisee.be. 

• Voor Campus Dilbeek mail je naar
ann.demarsin@odisee.be
of bart.denul@odisee.be. 

• Voor Campus Sint-Niklaas mail je 
naar peter.vandereedt@odisee.be.

Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM EN FACEBOOK VOOR MEER SFEERBEELDEN

IN THE PICTURE
744
STUDENTEN
52% JONGENS 
48% MEISJES

€ 245 +
€ 11,70
PER STUDIEPUNT HET 
JAARLIJKS INSCHRIJVINGS-
GELD VOOR EEN FLEXIBEL 
TRAJECT

16%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

62%
VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR

96,2%
IS 1 JAAR NA AFSTUDEREN 
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 5 MAANDEN  
GEMIDDELDE STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD

CAMPUS BRUSSEL 
CAMPUS DILBEEK 

CAMPUS SINT-NIKLAAS

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

SECUNDAIR ONDERWIJS

CAMPUS BRUSSEL 
234 STUDENTEN

CAMPUS DILBEEK 
143 STUDENTEN

CAMPUS SINT-NIKLAAS 
268 STUDENTEN

3

Lokalen

Goede
jobvoorbereiding

Bereikbaarheid 
docenten

Stagebegeleiding

9,1/10

9,5/10

8,6/10

8,8/10

ONZE STERKSTE

TROEVEN

44




