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VOEDINGS- EN DIEETKUNDE

HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Het opleidingsfilmpje
#voedingsendieetkunde
wordt vandaag geshoot.
#odisee

Persoonlijke
begeleiding

Heb je geen chemische achtergrond
vanuit het middelbaar, dan kun je
vóór de start van het academiejaar
een instapcursus Anorganische (vijf
voormiddagen) en Organische (twee
voormiddagen) chemie volgen. Tijdens
de eerste lesweken krijg je een oriënteringstest voorgeschoteld. Op basis
van die test ontdek je of je basiskennis
Wiskunde voldoende is. Beheers je
bepaalde onderdelen nog niet, dan kun
je je aansluiten bij het monitoraat Wiskunde waarin dat specifieke onderwerp
uitgelegd wordt. Monitoraten vinden
gedurende het volledige jaar plaats, op

lesvrije momenten. Na de herfstvakantie leg je drie formatieve proefexamens
af voor Chemie, Anatomie en fysiologie
1 en Biomoleculen.

325

STUDENTEN
17% JONGENS
83% MEISJES
20% AFSTANDSONDERWIJS

Hoe kleiner hoe beter
Niet alleen bij de labo’s, ook bij de
meeste theorievakken verwerk je de
leerstof in kleine groepen. Tijdens
begeleide werkcolleges oefen je in
kleine groepen van twintig tot veertig
studenten je vaardigheden in. Een
coach begeleidt je zowel individueel
als in (kleine) groep.

25%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

Sara deed in de
Seychellen onderzoek
naar de bestrijding van
obesitas #bachelorproef
#buitenlandsavontuur

VOLG ODISEE VOEDINGS- EN
DIEETKUNDE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
90

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.
De leerlijn Persoonlijke en
professionele ontwikkeling loopt
doorheen de drie opleidingsfasen.
Via die leerlijn leer je jezelf en het
werkveld van een diëtist via een
divers aanbod van werkvormen en
opdrachten kennen. Je focust op je
talenten, stelt een talentenprofiel
op en gaat er actief mee aan de
slag.

In elke opleidingsfase krijg je de
kans om op basis van je interesses
een aantal uren professionalisering
te volgen. Dat is een niet te onderschatten troef op je cv. Je mag zelf
een stageplaats voorstellen, zolang
er maar een diëtist tewerkgesteld
is. En ook de keuze voor het onderwerp van je bachelorproef ligt
volledig in jouw handen. Maar we
geven je natuurlijk ook graag een
extra duwtje in de goede richting.
Onze docenten begeleiden je van
start tot finish in jouw
groeiproces als diëtist.

76%

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

TECHNOLOGIECAMPUS GENT

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

ONZE STERKSTE

GA 100% VOOR JE TALENT!
Tijd voor de plechtige
proclamatie. Voor onze
afgestudeerden breekt een
nieuwe spannende fase
aan. We wensen jullie veel
succes!

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

9,2/10

Goede
jobvoorbereiding

8,2/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

9,1/10

Bereikbaarheid
docenten

9,1/10

Organisatie
opleiding

9,2/10

Lokalen

10/10

Studiemateriaal

10/10

Stagebegeleiding

9,2/10

95,4%

IS 1 JAAR NA AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR

EN 10 MAANDEN
GEMIDDELDE STUDIEDUUR

5 JAAR

EN 3 MAANDEN
GEMIDDELDE STUDIEDUUR
VOOR STUDENTEN
AFSTANDSONDERWIJS

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS
INSCHRIJVINGSGELD VOOR
EEN FLEXIBEL TRAJECT

