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VERPLEEGKUNDE

HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Marlies, studente
Verpleegkunde, deelt
complimentjes uit op
complimentendag.

Persoonlijke
begeleiding

Je komt in een kleine leergroep of ‘nest’
terecht van maximaal achtien studenten,
een plaats waar je vertrouwen opbouwt
en de juiste ondersteuning krijgt. Je
‘nestcoach’ is een docent uit de opleiding,
die je helpt om je leerproces te sturen in
een veilige maar sterke leeromgeving.
Heb je nog extra vragen, dan ga je bij de
docent langs tijdens zijn of haar wekelijks
spreekuur. Leren gebeurt altijd vanuit
je eigen motivatie en nooit vanuit een
MOETivatie.

Bij Odisee staan we klaar om je te begeleiden en te coachen. We creëren een
aangename, aantrekkelijke en veilige
leeromgeving met een laagdrempelig
en warm contact tussen studenten en
docenten.
We schakelen je ook in om de leeromgeving te evalueren en te optimaliseren. Braaf toekijken aan de zijlijn, dat
mag je bij Odisee vergeten.

CAMPUS AALST, BRUSSELTERRANOVA & SINT-NIKLAAS

536

STUDENTEN
18% JONGENS
82% MEISJES

12%

GA 100% VOOR JE TALENT!

Ook op de Dag van de
Verpleegkunde geven
studenten Verpleegkunde
het beste van zichzelf.
#proudtocare #odisee

Bij Odisee leggen we de focus graag
op talent. We halen het onderste uit
de kan om je talenten te ondersteunen en verder te ontwikkelen.
Zo doen we bijvoorbeeld een
taalscreening met mogelijkheid tot
remediëring. Van bij de start van
je parcours begeleiden we je om
het vereiste taalniveau te behalen, zowel in groepssessies als via
zelfstandig werk.

Je legt ook een officiële test af
(LEMO – leermotivatie) waarin we
naar je leercompetenties en motivatiekenmerken peilen. Hoe leer
jij? Visueel of eerder auditief? En
hoe zet je je talenten in tijdens het
studeren? Dat komen we allemaal
te weten met de
leermotivatietest.

65%

VAN DE STARTERS
STROOMT DOOR
NAAR HET 2DE JAAR

€ 947

HET JAARLIJKS
INSCHRIJVINGSGELD
Hulp bij het blokken. #blok
#structuurenorganisatie
#verpleegkunde

78

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN

Wat zijn volgens onze studenten de
grootste troeven van de opleiding
Verpleegkunde?
Ontdek hier de resultaten in cijfers.

CAMPUS AALST
195 STUDENTEN

CAMPUS BRUSSELTERRANOVA
160 STUDENTEN

CAMPUS SINT-NIKLAAS
181 STUDENTEN

ONZE STERKSTE

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

Cursus hartmassage
#studentgeeftles
#campusaalst

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?

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

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

9,2/10

Goede praktijkvoorbereiding & cases

9,0/10

Goede
jobvoorbereiding

8,9/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

8,6/10

Bereikbaarheid
docenten

8,3/10

Sterke digitale
leeromgeving

8,7/10

Praktijklokalen

10/10

Studiemateriaal

9,4/10

Stagebegeleiding

8,8/10

99,7%
IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

4 JAAR
EN 5 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT

