
Kobe ziet het levenslicht 
in de armen van studente 
Rani.

Kobe ziet het levenslicht 
in de armen van studente 

Zelfstandige vroedvrouw 
An Maes van praktijk 
De Ronding geeft onze 
eerstejaarsstudenten een 
les in babymassage en het 
gebruik van draagdoeken. 
Handig!

Zelfstandige vroedvrouw 
An Maes van praktijk 

Steriliteit in de 
verloskamer: hoeveel 
beestjes zitten er nog op je 
handen, hoe verwijder je 
die en hoe leg je een steriel 
veld open?

Steriliteit in de 
verloskamer: hoeveel 

VROEDKUNDE

Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Vroedkunde? 
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

In het eerste jaar ontdek je jezelf en je 
talenten in het opleidings onderdeel 
‘Persoonlijke referentiekaders’. Op 
basis van die inzichten stellen we in 
het tweede jaar de groepen samen 
voor de groepswerken in andere 

opleidingsonderdelen. Ook je keuze- 
stage krijg je toe gewezen  
aan de hand van je  
persoon lijke talenten 
 en voorkeuren.

Bij Odisee krijg je les in kleine groepen 
van een klein, hecht team docenten. Je 
wordt tijdens je opleiding dus niet enkel 
door je trajectbegeleider begeleid, maar 
ook door het volledige docententeam.

100% voorbereid aan de start
Tijdens de introductieweek kun je 
je inschrijven voor een instapcursus 
Chemie. Zo ben je bijgewerkt en kun je 
de lessen meteen vlot volgen. Je kunt 
ook een instapcursus Wiskunde volgen 
als voorbereiding op Medisch rekenen. 
Daarnaast leg je de LEMO-test en een 
taalscreening af. Zo krijg je inzicht in je 
eigen motivatie en leerstijlen. Op basis 
van die testen kunnen we je nog beter 
begeleiden.

Studieplanning onder de loep
Voor vragen over je studieplanning 
moet je bij de studietrajectbegeleider 
zijn. Na elke examenperiode krijg je uit-
gebreide feedback en de mogelijkheid 
om daarover in gesprek te gaan met je 
trajectbegeleider. Stellen we tijdens dat 
gesprek een (onderliggend) probleem 
vast, dan verwijzen we je door naar 
STUVO+. Wees er maar zeker van, bij 
Odisee doen we er alles aan om je stu-
die zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

VOLG ODISEE OP 
INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN

IN THE PICTURE
127
STUDENTEN
0% JONGENS 
100% MEISJES

€ 245 +
€ 11,70
PER STUDIEPUNT 
HET JAARLIJKS IN-
SCHRIJVINGSGELD 
VOOR EEN FLEXIBEL 
TRAJECT

38%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

64%
VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR

3 JAAR
EN 10 MAANDEN
GEMIDDELDE  
STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

Tevredenheid
met opleiding

Studiebelasting

Goede
jobvoorbereiding

Persoonlijke
studiebegeleiding

Bereikbaarheid
docenten

10/10

8,8/10

10/10

10/10

10/10

GA 100% VOOR JE TALENT!

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

Organische 
opleiding

Lokalen

9,4/10
9,4/10

Studiemateriaal 10/10

Studiebegeleiding 10/10
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