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Fijn dat je in onze brochure duikt en je
toekomst aanpakt. Je denkt eraan om
te komen studeren bij Odisee? Super.
Maar misschien ken je ons nog niet zo
goed. Of je wilt weten waarom je bij ons
moet zijn en niet ergens anders. Geef
ons één minuut om je te overtuigen.
Odisee is de co-hogeschool, waarbij co staat
voor samen. Met een buzzword gezegd: wij
houden van co-creatie. Dat betekent dat
we jouw studies samen aanpakken. Bij ons
zijn je docenten geen gewone docenten
maar coaches. Bij ons zijn je stageplekken
niet zomaar bedrijven of instituten maar
connecties. Bij ons is je campus niet zomaar
een campus maar een plaats waar comfort,
ontmoeting, duurzaamheid en innovatie
hand in hand gaan. Alle co-woorden gespot
in de vorige zinnen? Geen toeval natuurlijk.
Die co-aanpak is wat Odisee uniek maakt.
Plus: wij bieden campussen aan in zalige
steden als Gent en Brussel maar evengoed in
rustigere plekken zoals Schaarbeek, Dilbeek,
Aalst en Sint-Niklaas. En overal wacht een
community op jou die je met open armen
zal ontvangen. Eentje die ook heerlijk divers
is, waar je dus helemaal jezelf kunt zijn.
Maar hoe gaat dat nu allemaal met corona,
horen we je denken. Geen nood, onze
hogeschool is intussen helemaal coronaproof
georganiseerd. We gaan vlotjes digitaal als
het moet, we blijven fysiek als het kan én
als het veilig is natuurlijk. De veiligheid van
onze studenten staat voorop, maar we doen
er alles aan om ook in deze moeilijke tijden
het best mogelijke onderwijs aan te bieden.
Corona of geen corona, fysiek of virtueel, bij
ons ben je dus sowieso in good company.
Tot binnenkort? We hopen het van harte.

Harry Parys

Directeur Student & Talent
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AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

Werk je graag met dieren? Of heb je groene vingers? Laat
voedselveiligheid en -kwaliteit jou niet onberoerd? Of droom je van een
toekomstgerichte landbouw met een verantwoordelijke productie?
Dan is de opleiding Agro- en biotechnologie jou op het lijf geschreven.

BACHELOR
IN DE

Agro- en
biotechnologie

In de opleiding Agro- en biotechnologie
kom je alles te weten over voeding,
dieren, landbouw en natuur. Je kiest uit
vier afstudeerrichtingen: Dierenzorg,
Groenmanagement, Landbouw en Voedingstechnologie. Wat je ook kiest, de
brede basis van onze opleiding maakt
van jou een kritische, avontuurlijke
en multi-inzetbare bachelor, met alle
kansen op de arbeidsmarkt. Duurzaamheid is de rode draad in onze opleiding
en we proberen ons onderzoek zoveel
mogelijk samen met studenten te doen.
En maak je geen zorgen, je hebt geen
specifieke voorkennis nodig om met
deze opleiding te starten.

Van macro naar micro
De opleiding Agro- en biotechnologie
bestaat uit een deel specialisatie en een
deel algemene kennis. Je specialisatie
kies je al in het eerste jaar. Dat pakket
groeit ook doorheen je opleiding. In
het laatste jaar ben je dan bijna voltijds
bezig met je specialisatie tijdens je
stage en je eindwerk. Daarnaast heb je
algemene vakken zoals Communicatie,
Ethiek en Economie, maar ook Plantkunde, Dierkunde en Microbiologie
behoren tot dat basispakket. Je werkt
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aan je wetenschappelijke vaardigheden
en besteedt extra aandacht aan het
milieu in het vak Ecologie. Je technische
kennis en eigen interesses scherp je aan
via een uitgebreid pakket keuzevakken.

Praktijk en stage
Tijdens je stage maak je voor het eerst
kennis met het werkveld. In het tweede
jaar heb je een half semester stage en in
het derde jaar krijg je vanaf november
de ruimte om je stage en je eindwerk te
voltooien. Wil je graag je horizon verruimen? Dan kun je zelfs een stage doen in
het buitenland. Op woensdagen heb je
meestal een vakexcursie of ervaringswerk op verplaatsing.

Projectwerk
In de loop van je traject krijg je steeds
meer de regie over je eigen opleiding.
Je krijgt vaker de kans om eigen
inhouden aan de cursus toe te voegen
en via de leerlijn ‘wetenschappelijke
vaardigheden’ word je op projectwerk
voorbereid. Je werkt in het tweede jaar
een project uit in groepsverband. De
voorbereidingen groeien in het derde
jaar uit tot een echte bachelorproef die
je voor een jury presenteert.

Onderzoek
Veel docenten zijn ook actieve onderzoekers. De nieuwste bevindingen
stoppen ze in je cursussen. De opleiding
heeft zelfs een eigen onderzoekscentrum voor aquacultuur (Aqua-ERF).
In Agro- en biotechnologie kun je zelf
proeven van de echte wetenschap.

Afstandsonderwijs

AFSTUDEERRICHTINGEN
Dierenzorg
Groenmanagement
Landbouw
Voedingstechnologie

p. 06
p. 08
p. 10
p. 12

Het plan was om leraar
wiskunde en biologie te
worden maar tijdens de
infodag veranderde ik
van idee en ging ik voor
Agro- en biotechnologie.
Daar kreeg ik nog geen
seconde spijt van.
Zeker de stages zijn
heel interessant.
Marissa De Ridder

Studente Agro- en biotechnologie

Je kunt Agro- en biotechnologie
ook studeren in afstandsonderwijs. De inhoud van de
opleiding verschilt niet van de
dagopleiding. Je ontvangt na
afloop ook hetzelfde diploma.
Het grote verschil is dat je geen
theorielessen bijwoont. Voor
de stage moet je wel voldoende
tijd voorzien. www.odisee.be/
agrobioopafstand

Meer info over Agro- en
Biotechnologie vind je op
odisee.be/agrobio
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AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
AFSTUDEERRICHTING DIERENZORG

Ben je geboeid door dierengedrag, dierengezondheid,
dierenverzorging en dierenwelzijn en is werken met dieren je grote
droom, dan is de afstudeerrichting Dierenzorg echt iets voor jou.

AFSTUDEERRICHTING

Dierenzorg

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

STUDIEPROGRAMMA DIERENZORG
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

Alles over dieren
In de afstudeerrichting Dierenzorg leer
je alles over dierenwelzijn en dierengedrag. Je leert de behoeften van een
diersoort correct inschatten en hoe
je daarop kunt inspelen op vlak van
verzorging, huisvesting of training. Je
kijkt kritisch naar gangbare praktijken
en ontwikkelt zo nodig alternatieven.
De belangrijkste dierziekten komen aan
bod en we besteden veel aandacht aan
dierenvoeding en wetgeving. Binnen je
opleiding kun je ook het extra diploma
Proefdierkunde halen.

Tussen de beestjes
Je gaat aan de slag in dierenparken,
dierenklinieken, kinderboerderijen,

dierenasielen of dierenopvangcentra.
Misschien begin je wel je eigen zaak
zoals een dierenpension of studeer je
verder als dieren-gedragstherapeut. Of
je draagt je steentje bij aan dierenwelzijn door een job bij de overheid.

Stage
In de afstudeerrichting Dierenzorg
loop je bijvoorbeeld stage bij een
dierenarts, in een asiel, dierenkliniek,
dierentuin, therapeutisch centrum of
in het wetenschappelijk onderzoek.

Vakken in de kijker
Ethologie
Binnen de afstudeerrichting Dierenzorg
begint alles bij het gedrag van dieren.
Bij Ethologie word je een expert ter

zake. Aan de hand van opdrachten pas
je je kennis toe op je favoriete dier.

Themadagen dierenzorg
Vanaf het eerste semester duik je het
werkveld in. Op woensdag trek je erop
uit voor praktijksessies, bedrijfsbezoeken en andere uitstappen. Je ontdekt
de wereld van de dierenverzorger in
de dierentuin, in opvangcentra en in
diverse bedrijven.

Dierenwelzijn
In het vak Dierenwelzijn ontdek je de eigenheid van onze opleiding. Dierenwelzijn moet het doel zijn van iedereen die
in de dierenzorg tewerkgesteld is. Hierin
komen alle andere dierenzorgthema’s
samen. Je toetst die thema’s ook af aan
de praktijk.

Dierenvoeding

Ik was altijd al graag met
dieren bezig. Super om dan een
opleiding te vinden die volledig
aansluit bij je hobby. De meeste
docenten zijn gepassioneerd
met hun vak bezig en dat voel je
als student. Dankzij mijn stage
op een bizon- en schapenbedrijf
in de Franse Alpen heb ik
ontdekt dat ik later het liefst in
het buitenland zou werken, bij
voorkeur in een bergachtige of
weidse omgeving.
Sil

Een gezonde geest in een gezond
lichaam, ook voor dieren. Gezonde
voeding is voor dieren even belangrijk
als voor de mens. In dit vak leer je wat
de basis is van een gezond voedingspatroon voor dieren. Voor de diersoort van
je keuze stel je zelf een rantsoen samen.

Dierziekten
Als dierenverzorger ben je geen dierenarts, maar toch is het belangrijk dat je
een goed inzicht hebt in hoe dierziekten
ontstaan, zich ontwikkelen en hoe jij
kunt bijdragen tot preventie en genezing. In dit vak leg je de basis van een
grondige kennis van dierziekten.

ALGEMEEN GEDEELTE
Algemene economie
Chemie
Dierkunde
Actuele thema’s
ICT-vaardigheden
Informatievaardigheden
Plantkunde
Rekenvaardigheden
Zingeving en ethiek
Bedrijfskunde
Biotechnologie & microbiologie
Ecologie
Marketing
Zakelijke communicatie
Dataverwerking
Agro- en biotechnologie voor de 21e eeuw
Welzijn op het werk
Totaal algemeen deel
AFSTUDEERRICHTING DIERENZORG
Wetgeving dierenzorg en dierenhouderij
Toegepaste dierkunde
Themadagen dierenzorg
Ethologie
Dierziekten
Dierenvoeding
Dierenwelzijn
Project
Oriënterende stage
Eindstage
Bachelorproef
Totaal keuzerichting
Keuzevakken
AANTAL STUDIEPUNTEN per jaar

Jaar 1
3
6
4
4
4
5
4
3
6

39
3
4
3
4
4
3

Jaar 2

Jaar 3

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
3
5
4
4
3
3

22

Dierenzorg is zeker iets
voor jou, als je je hierin
herkent

3
4
6
13

☐ Ik heb een brede interesse in de
natuur, planten en dieren.
☐ Ik ben geboeid door dierengedrag, dierengezondheid,
dierenverzorging en dierenwelzijn.
☐ Werken met dieren en ze
verzorgen is mijn grote droom.

Kun je je vinden in een aantal van
deze stellingen? Dan ben je klaar
voor de Odisee-community!

3
5
5
3
3
3
10
26
15

21

32
6

41
6

60

60

60

Meer info over
Dierenzorg vind je op
odisee.be/dierenzorg

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student
aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het
gewicht van een vak in het eindresultaat.

Student Dierenzorg
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AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
AFSTUDEERRICHTING GROENMANAGEMENT

Wil je je verdiepen in natuur en groen, werk je graag met planten in
de tuin en heb je interesse in tuinaanleg, dan is de afstudeerrichting
Groenmanagement echt iets voor jou.

AFSTUDEERRICHTING

Groenmanagement

Boom- en groenbeheer
Groenmanagement leert je alles over
natuurbeheer, groenbeheer en teeltmanagement. Je maakt kennis met het
beheer van natuurgebieden, tuinen
en parken en met plantenteelt in het
algemeen. Je verwerft een brede kennis
over planten, plantenvoeding, tuinaanleg en plantenbescherming. Daarnaast
krijg je enkele belangrijke vakken zoals
Groenbeheer, Natuur- en bosbeheer en
Mechanisatie. Op woensdag duik je het
werkveld in met gegidste bezoeken aan
bossen, natuurreservaten, parken en
bedrijven.

Groene vingers
Later, als je je diploma op zak hebt,
worden de groene sectoren jouw
werkterrein. Daar ben je specialist in de
opmaak van natuurbeheersplannen,

of ben je mee verantwoordelijk voor
het groenbeheer in de open ruimte. Je
kunt ook aan de slag als boomverzorger
of tuinaannemer. Werken in park- en
groenbeheer, bijvoorbeeld bij een
gemeente- of provinciebestuur, kan
natuurlijk ook.

Stage
In de afstudeerrichting Groenmanagement loop je stage in het natuurbeheer,
de milieusector, bij een groendienst,
tuinaanlegger of in het wetenschappelijk onderzoek.

Vakken in de kijker
Tuinen en openbaar groen
In het vak Tuinen en openbaar groen
word je een expert in het beheer van
parken, plantsoenen en tuinen. Verschillende specifieke elementen komen aan
bod, van groendaken en gevelbegroening tot het beheer en de verzorging
van laan- en stadsbomen. Je legt een
tuin aan, van ontwerp tot uitvoering. Je

Ik werk voor het advies- en
ontwerpbureau Grontmij.
Ik ben er onder andere verantwoordelijk voor de kaarten
van de natuur- en landschapsbeheerplannen en de impactstudies. De brede natuurkennis
vanuit Groenmanagement is
elementair om samen te werken
binnen ons team en analyses
kritisch te kunnen beoordelen.
Bert

breidt je kennis uit over bomen, heesters, klimplanten, bolgewassen, grasvelden en allerlei beplantingsconcepten.
Je ontwikkelt een grote soortenkennis,
leert bij via praktijkexcursies en past
alles toe in praktijksessies, vaak in
samenwerking met de Groendienst
van de Stad Sint-Niklaas.

Natuur en bos
Dit algemene vak draait rond de principes en de toegepaste ecologie van
het natuurbeheer. Je krijgt de beheerstechnieken onder de knie van allerlei
habitats zoals graslanden, heide, water,
bossen en kleine landschapselementen.
Je leert dit allemaal al doende terwijl je
aan de slag bent in onze twee natuurreservaten.

Boom- en groenbeheer
In dit vak komt de specifieke ecologie
van bomen aan bod. Bosbeheerplannen vormen de rode draad doorheen
dit opleidingsonderdeel. Daarnaast
volg je ook de cursussen ECS1 en ECS2
(Europees kettingzaagcertificaat) en
krijg je een initiatie klimtechniek voor
boomverzorgers.

Mechanisatie in de groensectoren
In de groensectoren worden veel machines gebruikt. In dit vak leer je met die
machines werken, ze veilig gebruiken en
onderhouden. Je gaat o.a. aan de slag
met tweetaktmotoren, carburatoren,
grasmaaiers en onkruidbestrijdingsmachines.

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

STUDIEPROGRAMMA GROENMANAGEMENT
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN
ALGEMEEN GEDEELTE
Algemene economie
Chemie
Dierkunde
Actuele thema’s
ICT-vaardigheden
Informatievaardigheden
Plantkunde
Rekenvaardigheden
Zingeving en ethiek
Bedrijfskunde
Biotechnologie & microbiologie
Ecologie
Marketing
Zakelijke communicatie
Dataverwerking
Agro- en biotechnologie voor de 21e eeuw
Welzijn op het werk
Totaal algemeen deel
AFSTUDEERRICHTING GROENMANAGEMENT
Bodem en bemesting
Mechanisatie in de groensectoren
Tuinen en openbaar groen
Natuur en bos
IPM in tuinbouw en groensectoren
Boom- en groenbeheer
Project
Oriënterende stage
Eindstage
Bachelorproef

Jaar 1
3
6
4
4
4
5
4
3
6

Jaar 2

Jaar 3

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Groenmanagement
is zeker iets voor jou,
als je je hierin herkent

3
5
4
4
3
3
3
4
6

39
5
3
7
6

22

13

4
6
4
5
3
10

☐ Ik heb een brede
interesse in de natuur,
planten en dieren.
☐ Ik heb een specifieke
belangstelling voor
natuur en groen.
☐ Ik werk graag in de
tuin met planten.
☐ Van tuinaanleg zou ik mijn
beroep wel willen maken.
☐ Ecologisch natuurbeheer
en een harmonisch
park- en groenbeheer
spreken me aan.

Kun je je vinden in een aantal van
deze stellingen? Dan ben je klaar
voor de Odisee-community!

26
15

Totaal keuzerichting
Keuzevakken

21

32
6

41
6

AANTAL STUDIEPUNTEN per jaar

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student
aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook
het gewicht van een vak in het eindresultaat.

Meer info over
Groenmanagement vind
je op odisee.be/groenmanagement

Oud-student Groenmanagement
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AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
AFSTUDEERRICHTING LANDBOUW

Wil je je actief inzetten voor een toekomstgerichte
landbouw met een verantwoorde productie, dan is
de afstudeerrichting Landbouw de beste keuze.

AFSTUDEERRICHTING

Landbouw

Boer zoekt kennis
In de afstudeerrichting Landbouw leer
je landbouwdieren kweken, houden en
verzorgen. Je komt ook alles te weten
over teeltmanagement, landschapsbeheer en wetgeving. Je krijgt een brede
opleiding waarin de maatschappelijke
evolutie naar duurzaamheid centraal
staat. Met de afstudeerrichting Landbouw sla je twee vliegen in één klap,
want je behaalt ook meteen je fytolicentie P3 (certificaat voor professioneel
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen).

vleesvee, varkens, kippen, geiten,
akkerbouw, mechanisatie) maar je
vindt ook heel wat jobmogelijkheden in
de toelevering (veevoeders, meststoffen, zaden) of in instellingen als de
Mestbank, de Bodemkundige Dienst
en andere overheidsinstellingen.

Stage
In de afstudeerrichting Landbouw loop
je stage in de productiesector, mechanisatie, veevoeding of wetenschappelijk
onderzoek enz. Kortom, elk type bedrijf
waarin jij je wilt specialiseren.

Aan de slag

Vakken in de kijker

De landbouwwereld lijkt beperkt. Niets
is minder waar. Je kunt niet alleen
terecht in de primaire sector (melkvee,

Praktijkspecialisatie landbouw
Op woensdag duik je het werkveld in
met praktijksessies en bedrijfsbezoeken. Je sleutelt aan motoren, leert de
nieuwste lastechnieken, bezoekt studiedagen en kijkt achter de schermen van

Ik werk als technischcommercieel adviseur: ik
help varkenshouders bij de
keuze van biggenvoeding.
Mijn opleiding bereidde
me goed voor op die taak:
tijdens de stages deed ik heel
wat praktijkervaring op en
tijdens de lessen kwamen
communicatie en veevoeding
regelmatig aan bod.
Dorien

Oud-studente Landbouw
10

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

STUDIEPROGRAMMA LANDBOUW
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

bedrijven uit de productie- en verwerkende sector.

Administratie, wetgeving & huisvesting
Deze thema’s winnen jaar na jaar aan
belang in de landbouw. Het is dan ook
belangrijk dat je de recente regelgeving
in de vingers hebt en leert omgaan met
die snel veranderende thematiek en
informatie.

Mechanisatie
Voor dit vak ga je enerzijds aan de slag
op een landbouwbedrijf om landbouwmachines te leren kennen, vanbinnen
en vanbuiten. Anderzijds leer je de
nieuwste en modernste machines
kennen via excursies, beurzen en
bedrijfsbezoeken.

Plantenbescherming
De wetgeving op de plantenbescherming wordt steeds strenger. Een grondige kennis van zowel de wetgeving als
de beschermingstechniek en producten
is onontbeerlijk. Dit vak levert ook een
extra fytolicentie op.

Duurzaamheid in de landbouwproductie
Dit discussievak bestaat uit een reeks
gastlessen van specialisten van binnen
en buiten de landbouwsector. Zij lichten
elk hun visie op duurzame landbouw
toe. Gedurende deze gastlessen bouw
je zelf een visie en mening op en ga je
daarover in discussie met de specialisten en je medestudenten.

ALGEMEEN GEDEELTE
Algemene economie
Chemie
Dierkunde
Actuele thema’s
ICT-vaardigheden
Informatievaardigheden
Plantkunde
Rekenvaardigheden
Zingeving & ethiek
Bedrijfskunde
Biotechnologie & microbiologie
Ecologie
Marketing
Zakelijke communicatie
Dataverwerking
Agro- en biotechnologie voor de 21e eeuw
Welzijn op het werk
Totaal algemeen deel
AFSTUDEERRICHTING LANDBOUW
Mechanisatie
Praktijkspecialisatie landbouw
Administratie, wetgeving en huisvesting
Dierlijke productie
Plantaardige productie
Landbouwbedrijfsvoering
Plantenbescherming
Diervoeding
Project
Duurzaamheid in de landbouwproductie
Oriënterende stage
Eindstage
Bachelorproef
Totaal keuzerichting
Keuzevakken
AANTAL STUDIEPUNTEN per jaar

Jaar 1
3
6
4
4
4
5
4
3
6

39

Jaar 2

Jaar 3

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Landbouw is zeker iets
voor jou, als je je hierin
herkent

3
5
4
4
3
3

22

3
4
6
13

3
3
5
5
5

☐ Ik heb een brede interesse in de
natuur, planten en dieren.
☐ Ik wil graag landbouwdieren
houden en kweken.
☐ Landbouwgewassen telen?
Yes please!
☐ Ik ben gepassioneerd door
landbouwtechniek.
☐ Ik wil me actief inzetten voor een
toekomstgerichte landbouw met
een verantwoorde productie.

Kun je je vinden in een aantal van
deze stellingen? Dan ben je klaar
voor de Odisee-community!

5
6
5
3
3
10

Meer info over
Landbouw vind je op
odisee.be/landbouw

21

32
6

26
15
41
6

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student
aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook
het gewicht van een vak in het eindresultaat.
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AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
AFSTUDEERRICHTING VOEDINGSTECHNOLOGIE

Ben je geïnteresseerd in voedselveiligheid, voedselkwaliteit
en de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen en wil je
meewerken aan een gezonde en verantwoorde voedselketen,
dan kies je voor de afstudeerrichting Voedingstechnologie.

AFSTUDEERRICHTING

Voedingstechnologie

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

Werken met voeding

Vakken in de kijker

In deze afstudeerrichting draait alles
rond voedingsmanagement. De vakken
Voedingsleer, Voedingschemie en
Voedingsbeheer geven je inzicht in de
voedselsamenstelling, het gebruik van
voedseladditieven en microbiologische
aspecten verbonden aan voeding.
Kwaliteitszorgsystemen en conserveringsmethoden worden toegelicht in de
vakken Voedselveiligheid en Industriële
Processing. De vakken Voedingstechnologie en Analyse focussen op de
praktische toepassing van technische,
chemische en microbiologische kennis
bij de hygiënische bereiding, verwerking en controle van voedingsmiddelen
en hun afgeleide producten.

Grondstoffen zoals granen, melk, dieren, groenten en fruit worden verwerkt/
bewerkt tot eindproducten waaronder
bier, boter, kaas, vlees, koekjes, chocolade, frisdranken, soepen, champagne,
conserven… In dat productieproces
spelen fysische en chemische processen een cruciale rol. Het eindproduct
ondergaat strenge kwaliteitscontroles.
Daaraan werk jij mee, in bedrijven of
bij de overheid.

Voedselveiligheid

In de afstudeerrichting Voedingstechnologie kun je stage lopen in een
brouwerij, een voedingsbedrijf,
een labo, een controlebedrijf of in
wetenschappelijk onderzoek.

Ik ben controleur bij het
federale voedselagentschap.
Ik doe controles, neem
monsters en moet toezien
op de interpretatie van de
wetgeving. We werken nauw
samen met de regionale en
lokale overheden. De vakken
die we kregen in de opleiding
waren de ideale voorbereiding
voor mijn huidige functie.
Elynn

Oud-studente Voedingstechnologie
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STUDIEPROGRAMMA VOEDINGSTECHNOLOGIE

Alles over voeding

Stage

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

Je wordt expert in voedselkwaliteit,
vanaf de eerste stappen van de verwerking tot bij de consument: je leert
HACCP, ISO-normen en controlesystemen kennen én toepassen.

Voedingstechnologie
In dit vak komen verschillende aspecten
van de opleiding samen. Je past je
kennis over voedingsleer en voedingschemie toe en ontwikkelt zélf een
levensecht kwaliteitsproduct dat je
aan je collega’s voorstelt.

Industriële processing
Je komt alles te weten over de verschillende technieken uit de voedingsindustrie: conserveringstechnieken,
bewerkingsprocessen, scheidingstechnieken, enz.

Capita selecta - Voeding
Bij dit vak komen actuele thema’s uit de
voedingssector aan bod via excursies,
gastlezingen en bedrijfsbezoeken. Stap
voor stap ontdek je dat de voedingssector voortdurend in beweging is.

Analysetechnieken
In dit practicum krijg je de technieken
die in voedingslabo’s gebruikt worden
onder de knie: chromatografie, viscositeitsmeting, titratie, kwalitatieve testen
en het kweken en tellen van bacteriën.

ALGEMEEN GEDEELTE
Algemene economie
Chemie
Dierkunde
Actuele thema’s
ICT-vaardigheden
Informatievaardigheden
Plantkunde
Rekenvaardigheden
Zingeving en ethiek
Bedrijfskunde
Biotechnologie & microbiologie
Ecologie
Marketing
Zakelijke communicatie
Dataverwerking
Agro- en biotechnologie voor de 21e eeuw
Welzijn op het werk
Totaal algemeen deel
AFSTUDEERRICHTING VOEDINGSTECHNOLOGIE
Voedingsleer
Voedingshygiëne
Industriële processing
Voedingschemie
Voedingsbeheer
Analysetechnieken
Voedingstechnologie
Voedselveiligheid
Levensmiddelenanalyse
Capita Selecta - Voeding
Project
Oriënterende stage
Eindstage
Bachelorproef

Jaar 1
3
6
4
4
4
5
4
3
6

39

Jaar 2

Jaar 3

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Voedingstechnologie is
zeker iets voor jou, als je
je hierin herkent

3
5
4
4
3
3

22

3
4
6
13

☐ Ik heb een brede interesse in de
natuur, planten en dieren.
☐ Voedselveiligheid, voedselkwaliteit en voedselproductie
interesseren me.
☐ Ik wil meewerken aan een
gezonde en verantwoorde
voedselketen.

Kun je je vinden in een aantal van
deze stellingen? Dan ben je klaar
voor de Odisee-community!

3
3
4
3
4
4

Meer info over Voedingstechnologie vind je op
odisee.be/voedingstechnologie

8
3
4
4
3
10

Totaal keuzerichting
Keuzevakken

21

32
6

26
15
41
6

AANTAL STUDIEPUNTEN per jaar

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student
aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook
het gewicht van een vak in het eindresultaat.
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AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

Handen
uit de mouwen

Het tweede jaar
Voedingstechnologie
liet zich de kaas niet
van het brood eten
en ging zelf aan de
slag in de Beverse
kaasmakerij. Dit
bedrijf maakt een
achttal soorten
half-harde kaas
van eigen melk en
zonder bewaarof kleurmiddelen.

EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Bij Odisee leer je al doende. Van stages tot bedrijfsbezoeken en workshops,
we doen er alles aan om van jou een steengoede agro- en biotechnoloog te maken.

Jij aan het roer

Praktisch bekeken

In de opleiding Agro- en biotechnologie
ligt de focus op jouw eigen inbreng,
werkveldervaring en keuzemogelijkheden. In alle afstudeerrichtingen
geven we je eerst een brede visie op
het werkveld mee. Daarin leer je alle
basisprincipes die je later in je job nodig
zult hebben. Als je die basisprincipes
onder de knie hebt, kun je ze zelf gaan
toepassen op de thema’s die je echt
interesseren. We vertrekken dus altijd
van jouw talenten en passies.

Vanaf het eerste jaar duik je iedere
woensdag de praktijk en het werkveld
in. In het tweede en derde jaar doe
je een grote stage waarvan je zelf de
inhoud kiest. In het laatste jaar heb je
nog amper theorielessen en bestaat
de opleiding vooral uit werkplekleren.
Je hebt dus veel minder les dan in een
klassieke opleiding. Dingen bijleren vinden we heel belangrijk, een groot aantal
contacturen niet.

Studenten groenmanagement
behalen hun Europees kettingzaagcertificaat.

Op afstand

Ethiek voorop

Agro- en biotechnologie kun je ook
in afstandsonderwijs volgen. Aan het
einde van de rit behaal je hetzelfde
diploma, maar je volgt geen lessen.
Voor de praktijkcomponenten van de
opleiding worden er zoveel mogelijk
evenwaardige alternatieven voorzien.

Als bachelor in de Agro- en biotechnologie moet je ethisch kunnen omgaan met
mens, dier en omgeving. Betrokkenheid
en ethisch denken zijn daarom zowel
in het curriculum als in de omgang student-docent-werkveld van groot belang.

Beter duurzaam

Eerstejaars dierenzorg leren omgaan
met reptielen en amfibieën.
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De rode draad doorheen de opleiding
Agro- en biotechnologie is duurzaamheid. We leren je duurzaam en ethisch
verantwoord omgaan met onze aarde,
onze voeding, onze dieren en planten.
Duurzaamheid komt aan bod in al
zijn aspecten, zowel economisch, als
ecologisch en sociaal. Die aanpak
garandeert je een solide opleiding die
je voorbereidt op een carrière in een
snel veranderende wereld.

Studenten landbouw op bezoek bij
CAH Vilentum hogeschool in Dronten,
Nederland.

Go international
Binnen de opleiding zijn er heel wat
mogelijkheden om internationale
ervaring op te doen. In het tweede en
derde jaar kun je binnen of buiten Europa op stage. We hebben contacten in
het noorden (o.a. de Verenigde Staten,
Engeland, Frankrijk, Canada) en het
zuiden van de wereld (in Benin, Bolivië,
de Filipijnen en Zuid-Afrika). Uiteraard
kun je ook in buitenlandse instellingen
gaan studeren.

De opleiding Agro- en
biotechnologie zet sterk in
op een brede opleiding. Je
krijgt algemene vakken,
kiest een specialisatie en
doet op wekelijkse basis
praktijkervaring op via stages
en vakexcursies. Je hebt naast
kennis dus ook een stevige
portie ervaring, wat erg gewild
is op de arbeidsmarkt.
Stef Aerts

Partners
Omdat we je de best mogelijke opleiding willen bieden, werken we samen
met verschillende partners uit het
studie- en werkveld. Internationaal gaat
het om samenwerkingen met de Aeres
Hogeschool in Dronten (Nederland),
de Landbouwuniversiteit van ClujNapoca (Roemenië) en de universiteit
van Barcelona. Daarnaast werken
we samen met meer dan vijfhonderd
stagebedrijven, van klein tot groot, in
binnen- en buitenland. Een meer structurele samenwerking is er met de Zoo
van Antwerpen, FAVV, Boerenbond, Gaia
en de Groendienst van Sint-Niklaas. We
hebben ook een nauwe band met verschillende onder wijsinstellingen zoals
KU Leuven en UGent.

Opleidingshoofd Agro- en biotechnologie
Campus Sint-Niklaas
stef.aerts@odisee.be

Ondernemend?
Stroomt er ondernemersbloed in jou? Plannen om een eigen praktijk of
organisatie te starten? Bij Odisee bieden we je het keuzevak ‘Entrepreneurial Skills’ — kortweg #ESKI — waarin je je businessplan kunt uitwerken. We
organiseren ook EntrepreneursCaffees voor al je vragen over ondernemen.
En we hebben een heel netwerk van docenten en experten voor advies op
maat. Wil je al echt aan de slag tijdens je opleiding? Kies dan het statuut
van student-ondernemer.
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AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

Het leven
zoals het is
IN THE PICTURE
Campus Sint-Niklaas
Campus Sint-Niklaas is makkelijk te
bereiken met het openbaar vervoer:
het gebouw ligt op tien minuten
wandelen van de Grote Markt en op
vijftien minuten van het station. De
moderne infrastructuur en de warme,
familiale sfeer zullen je zeker bevallen.
Daarnaast heeft de campus ook een eigen onderzoekscentrum voor aquacultuur (Aqua-ERF), waar je tijdens stages
en korte projecten kunt proeven van de
echte wetenschap.

NA JE DIPLOMA
Onze alumni Agro- en biotechnologie weten álles over
dieren, planten, voeding en landbouw. Interesse?

Afstudeerrichting
Voedingstechnologie

Zo kan een week in het eerste semester eruitzien
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

9u
10u
11u

Afstudeervak

Afstudeervak

12u

Informatievaardigheden

Rekenvaardigheden

13u

Excursie,
bedrijfsbezoek,
practica...

ICTvaardigheden

Actuele
thema’s
Zingeving
en levensbeschouwing

Actuele
thema’s

De opleiding geeft je veel
mogelijkheden om dingen
te ontdekken. Maak daar
maximaal gebruik van.

Zo kan een week in het tweede semester eruitzien
Maandag
10u
11u

Afstudeervak

Dinsdag

Woensdag

Rekenvaardigheden
Algemene
economie

12u
13u
14u
15u

Johan Van Goethem

Donderdag

Vrijdag

Dierkunde

Afstudeervak

Afstudeervak

Afstudeervak

Excursie,
bedrijfsbezoek,
practica...

Ethiek

ICTvaardigheden

Organische en
biochemie

Afstudeervak

16u

VOLG AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
(ODISEEAGROBIO) OP FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN
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Landbouw

Mijn zoektocht naar een job
verliep heel gemakkelijk. Ik
heb nooit moeten solliciteren,
maar werd altijd gevraagd.
Jan Quintelier
Groenmanagement

de
Studenten fleuren
Campus
fietsenkelder van
t graffiti.
Sint-Niklaas op me

s de
rst tijden
Grote do op Campus
uiz
-q
ee
is
d
O
as.
Sint-Nikla

Jade Vanneste

Dierenzorg

Anorganische
chemie

Plantkunde

16u

9u

Studenten vliegen
het
academiejaar in tijd
ens het
Student Welcome
Festival
op Campus Sint-N
iklaas.

Niet iedereen kan zeggen
dat hij of zij dagelijks tussen
wilde giraffen rondloopt. Dat
maakt mijn dag altijd goed.

14u
15u

JAARPLANNING
Vanaf week één ben je al bezig met je afstudeerrichting.
Op woensdag ben je altijd lesvrij. Via vakopdrachten,
praktijkdagen en -weken geef je al snel een eigen accent
aan je opleiding. In het tweede jaar loop je zes weken
stage, in het derde elf weken. In het derde jaar ben je
vanaf december lesvrij zodat je je kunt concentreren
op je stage en je bachelorproef.

WAAR KUN JE AAN
DE SLAG?

Voedingsmiddelentechnologie,
microbiologie, wetgeving,
koeltechnieken... Alle
kennis die verbonden is met
processen heb ik dagelijks
nodig in mijn job.
Daan Zanders

Voedingstechnologie

In de voedingsindustrie,
onderzoek en ontwikkeling,
controlelaboratoria of
overheidsinstanties zoals het
voedselagentschap.

Afstudeerrichting
Dierenzorg
Als dierenartsassistent,
dierentuinmedewerker,
zelfstandige, consulent, bij de
dienst dierenwelzijn van de
overheid of als welzijnscontroleur.

Afstudeerrichting
Groenmanagement
In het natuurbeheer, groenbeheer, bij groendiensten, als
zelfstandige tuinaanlegger of in de
tuinbouwsector.

Afstudeerrichting
Landbouw
Als zelfstandige landbouwer, in
de toelevering, in de verwerkende
industrie of bij de overheid.

VERDER
STUDEREN
Heb je een bachelordiploma
Agro- en biotechnologie op zak
en wil je nog verder studeren?
Via een schakelprogramma kun
je een master in de Industriële
wetenschappen of een master in de
Biowetenschappen behalen.

Wist je dat 95,6% van
de afgestudeerden
na 1 jaar aan het werk is?
17

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Een leuk thema voor de studenten
Agro- en biotechnologie: bier in
al zijn facetten. Proeven mocht
uiteraard niet ontbreken!

Lynn (Dierenzorg) ontfermde zich
tijdens haar stage over de dieren in
Pairi Daiza.

We sturen onze studenten Groen de
boom in tijdens de bosdriedaagse.

Persoonlijke
begeleiding

Je gaat aan de slag in kleine klasgroepen. Dat betekent: veel aandacht voor
het individu en geen sprake van een
kloof tussen docent en student. Je krijgt
binnen de opleiding Agro- en biotechnologie in het eerste jaar ook een
persoonlijke studiebegeleider toegewezen. Die volgt je op en stuurt je bij waar
nodig. Je kunt met je problemen altijd
bij hem/haar of bij je docent terecht.
Heb je weinig wetenschappen of
wiskunde gehad in je vooropleiding?
Voor de start van de opleiding kun je je
inschrijven voor een instapcursus Chemie en/of Wiskunde. Zo kun je tijdens de
lessen beter volgen. De instapcursussen
vinden half september plaats.

Daarnaast organiseren we in de loop
van het jaar enkele sessies studietraining, studiemethodieken, studieplanning en examentraining.
In de opleiding hanteren we het
UDL-principe (Universal Design Learning). Heb je studie- of examenfaciliteiten nodig? De meeste activiteiten zijn
zo georganiseerd dat ze op dezelfde
manier kunnen gevolgd worden door
studenten met en zonder studiebeperkingen. Zijn de bestaande faciliteiten
niet voldoende voor jou? Bespreek
dat dan zeker met je studie(traject)
begeleider.

GA 100% VOOR JE TALENT!
In de opleiding Agro- en biotechnologie gaan we voluit voor een
talentaanpak. Samen met jou
gaan we op zoek naar je talenten
en bouwen we stap voor stap je
professionele identiteit op. Vanaf
het begin van de opleiding kies je
een afstudeerrichting en krijg je
de mogelijkheid je eigen accenten
te leggen. Naar het einde van het
traject toe verdiep je je steeds meer
in die elementen die jouw voorkeur
krijgen en die aansluiten bij jouw
talenten en passies. Zo vertrek je

van je eigen talenten en je intrinsieke motivatie om de juiste toekomstkeuze te maken. In het eerste jaar
kun je de inhoud van je opdrachten
zelf kiezen; in het tweede en derde
jaar bepaal je zelf je stageplaats,
selecteer je een aantal keuzevakken
en kies je zelf het onderwerp van je
bachelorproef. Wat je passie binnen
het brede domein van de agro- en
biotechnologie ook is, je kunt die
passie meenemen doorheen de
hele opleiding en verder blijven
ontwikkelen.

STUDENTEN
32% JONGENS
68% MEISJES

22%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

72%

VAN DE STARTERS
STROOMT DOOR
NAAR HET 2DE JAAR

€ 947
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DIT IS HET BEDRAG DAT EEN
NIET-BEURSSTUDENT BETAALT
VOOR EEN MODELTRAJECT VAN
60 STUDIEPUNTEN

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

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

HET JAARLIJKS
INSCHRIJVINGSGELD
VOLG ODISEE OP
INSTAGRAM EN FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

387

1

ONZE STERKSTE

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

8,0/10

Studiebelasting

8,9/10

Bereikbaarheid
docenten

9,2/10

Organisatie
opleiding

8,9/10

Lokalen

8,1/10

36%

VAN DE ALUMNI
VOLGT NOG VERDER
HOGER ONDERWIJS

95,6%
IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 9 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT
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CHEMIE

Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu, biochemie of voeding?
Een praktisch-wetenschappelijke opleiding, daar heb je wel zin in?
Dan is een opleiding Chemie iets voor jou.

BACHELOR
IN DE

Chemie

Ga je voor Chemie, dan heb je de keuze
tussen drie afstudeerrichtingen:
biochemie, chemie en milieutechnologie.
Bovendien is je toekomst verzekerd:
met een bachelordiploma Chemie op
zak vind je gegarandeerd snel werk in
een goed betalende sector.

Praktijk én theorie
De opleiding Chemie is een praktijkgerichte opleiding met een theoretische
onderbouw. Die combinatie maakt de
opleiding zo veelzijdig en afwisselend.
In het eerste jaar bouw je met vakken
als Chemie, Fysica, Biologie, Microbiologie, Wiskunde en Statistiek een
brede algemene wetenschappelijke
basis op die voor de drie afstudeerrichtingen gelijk is. De volgende stap:
een afstudeerrichting kiezen zodat je
je kunt specialiseren dankzij specifieke
praktijktoepassingen. In het laatste
semester van het derde jaar loop je stage
in een bedrijf of onderzoeksinstelling.

Stage in het werkveld

Iedereen aan boord

De stageperiode (een volledig semester) aan het einde van je opleiding is
de kers op de taart. Bij de keuze voor
je stageplaats laten we je niet aan je
lot over: we houden rekening met je
voorkeur en het soort werk dat je wilt
doen zoals milieuanalyses met ultramoderne apparatuur, DNA-onderzoek
van micro-organismen in voeding of een
stage in een productie- of controlelabo
van een chemisch bedrijf. Tijdens je
stage word je begeleid door een docent
van de hogeschool. En je kunt natuurlijk
ook voor een buitenlandse stage kiezen.
De resultaten van het onderzoek dat
je tijdens je stage voert, verwerk je als
bachelorproef. De presentatie en verdediging van je bachelorproef vormen het
eindpunt van je opleiding.

Interesse in wetenschappen en techniek
zijn een pluspunt. Als je in het secundair
onderwijs een richting wetenschappen
in het aso of tso gevolgd hebt met Chemie als apart vak, dan ben je voldoende
voorbereid. Als je minder dan vier uur
Wiskunde hebt gehad of als je Chemie
niet als apart vak had, raden we je onze
instapcursussen Wiskunde en Chemie
aan. In het begin moet je waarschijnlijk
wat harder studeren. Motivatie en een
gezonde dosis interesse in de chemische
wereld zorgen voor jouw boeiende
start.

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Bachelor in de Chemie
is zeker iets voor jou,
als je je hierin herkent

De bachelor Chemie bereidt
je goed voor op het latere
werkleven. De vakken binnen
de opleiding vormen namelijk
een geheel, waardoor je
heel wat wetenschappelijke
inzichten ontwikkelt die je
vervolgens leert toepassen
in de praktijk. Naast de
vakgerichte lessen en practica
ga je bovendien op stage. Zo
leer je zelf dingen te regelen en
goed te communiceren.

☐ Voor een dag vol wetenschappen mogen ze me altijd wakker
maken.
☐ Ik wil weten hoe chemische
processen in elkaar zitten en
sta te popelen om die kennis
toe te passen in verschillende
domeinen.
☐ Werken in een labo is mijn ding.
☐ Ik heb oog voor veiligheid
en milieu.
☐ Verantwoordelijkheidszin, orde
en precisie zijn me niet vreemd.

Kun je je vinden in een aantal van
deze stellingen? Dan ben je klaar
voor de Odisee-community!

Meer info over de bachelor
Chemie vind je op
odisee.be/chemie

Niels Verhoosel
Student Chemie
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CHEMIE
AFSTUDEERRICHTING BIOCHEMIE

Tijdens de infodag merkte ik dat
Technologiecampus Gent heel wat
apparatuur ter beschikking heeft die je
niet vindt op andere hogescholen. Dat
gaf de doorslag om Chemie bij Odisee te
studeren.

Ben je geïnteresseerd in de chemische samenstelling van productieprocessen van
voedingsmiddelen en werken in een biotechnologisch bedrijf, dan kies je voor de
afstudeerrichting Biochemie. Je leert er alles over de kwaliteit van levensmiddelen en de
toepassingen van biochemie in de veelbelovende tak van de industriële biotechnologie.

AFSTUDEERRICHTING

Biochemie

Wat studeer je?
Het eerste jaar van de opleiding Chemie
is gemeenschappelijk voor de drie
afstudeerrichtingen. In het tweede
jaar kies je voor de afstudeerrichting
Biochemie. Je leert alles over de (bio)
chemische processen van voeding in
vakken zoals Microbiologie, Voedselpathogenen, Mouterij/brouwerij, Conserverings- en levensmiddelentechnologie
en zuivel. De opleidingsonderdelen

Biochemie en Biotechnologie geven je
de technische en wetenschappelijke
basis die je zult kunnen inzetten bij de
nieuwe uitdagingen van de industriële
biotechnologie. En dankzij de talrijke
labosessies ontwikkel je je praktische
vaardigheden steeds verder.

Stagemogelijkheden

Eva De Baets
Studente Biochemie

onderzoekslaboratorium dat biotechnologisch onderzoekswerk verricht,
vaak binnen een universiteit. Besteed
voldoende aandacht aan een doordachte keuze, wie weet kun je na je opleiding
wel op je stageplaats aan de slag. In
het laatste semester van je opleiding
kun je ook kiezen voor een stage in het
buitenland.

Je loopt stage in een voedingsmiddelenbedrijf, een brouwerij of een

Tijdens de opleiding breng
je heel wat tijd door in het
labo. Je voert er zelfstandig
proeven uit, alleen of samen
met je medestudenten. Zo
doe je heel wat relevante
ervaring op. Tijdens die
praktijklessen zijn de
klasgroepen bovendien vrij
klein, waardoor er altijd
ruimte is voor individuele
begeleiding en vragen.
Elien Balliu
Studente Biochemie

Meer info over de bachelor
Biochemie vind je op
odisee.be/chemie

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

STUDIEPROGRAMMA BIOCHEMIE
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

Algemene chemie
Analytische chemie
Biologie
Fysica
Labo analytische chemie
Labo chemie - veiligheid
Labo fysica
Labo microbiologie
Labo organische chemie
Organische chemie
Wiskunde
Statistiek - Kwaliteitszorg
Biochemie
Biotechnologie (incl. labo)
Labo biochemie
Enzymologie (incl. labo)
Fermentaties - Voedselpathogenen
Mouterij - brouwerij (incl. labo)
Instrumentele analysen
Communicatievaardigheden
Talent- en werkveldverkenning
Conserveringstechnologie - zuivel
Labo voedingswarenanalysen
Levensmiddelentechnologie
Milieuzorg
Onderzoeksvaardigheden (inclusief labo)
Stage en bachelorproef

12
6
7
6
3
4
3
3
3
6
4
3

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

JAAR 2

JAAR 3

Biochemie – Biotechnologie

3
3
7

3

3

5
4
7
3
3
3
3
7
3
3
3

60

3

In het vak Biochemie ontrafel je de
relatie tussen de biologische functie
en de chemische structuur van suikers,
eiwitten, lipiden en nucleïnezuren.
Je gaat ook dieper in op de stofwisselingsprocessen in levende materie.
Biotechnologie bouwt verder op het
basisvak genetica. In de theorie en het
labo komen o.a. moleculaire biologie,
immunologische biotechnologie en
DNA-technologie aan bod. Je kijkt ook
naar de toepassingen van biotechnologie zoals biobrandstoffen, bioplastics
en transgene planten.

Voedingsgerichte vakken
3
4
3
6
4
3
4
27
60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan
een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht
van een vak in het eindresultaat.
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Vakken in
de kijker

Bij Levensmiddelentechnologie en Zuivel
bestudeer je de productie van verschillende voedingsmiddelen. Technieken om
microbieel bederf te voorkomen en om
veilig met voeding om te gaan, behandel
je in het vak Conserveringstechnologie.
In de laboratoria voer je chemische en
microbiologische voedingsanalysen
uit. Bij de vakken Mouterij en Brouwerij
focus je je op alles wat met fermentatietechnologie te maken heeft. En je zet je
kennis om in de praktijk in de brouwerij
van onze hogeschool.
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CHEMIE
AFSTUDEERRICHTING CHEMIE

Ben je geïnteresseerd in de zuivere chemie, dan kies je voor de afstudeerrichting
Chemie. Je ontdekt hoe chemische processen werken in de industrie en
verdiept je in de technologie die erachter steekt.

AFSTUDEERRICHTING

Chemie

Chemie in de puurste vorm
Het eerste jaar van de opleiding Chemie
is gemeenschappelijk voor de drie
afstudeerrichtingen. In het tweede
jaar kies je voor de afstudeerrichting
Chemie. Je wordt ondergedompeld in
de wereld van de chemie: opleidingsonderdelen als Industriële, Organische,
Analytische en Instrumentele chemie
staan op je programma. Je ontwikkelt je
communicatieve vaardigheden en leert

gegevens uit vakliteratuur verwerken
en verzamelen. In het derde jaar word
je een volleerd chemicus met vakken
als Instrumentele analysen, Organische
spectrometrie, Polymeerchemie, Milieuzorg en Procestechnologie. En dankzij
de talrijke labosessies ontwikkel je je
praktische vaardigheden steeds verder.

Veelzijdige stage

In het derde jaar word je een volleerd
chemicus met vakken als Instrumentele
analysen, Organische spectrometrie,
Polymeerchemie, Milieuzorg en
Procestechnologie.
Patrick Demeyere

stage in een analyse-, synthese- of
controlelaboratorium van de chemische
nijverheid of van een universitaire faculteit. Besteed voldoende aandacht aan
een doordachte keuze, wie weet kun
je na je opleiding wel op je stageplaats
aan de slag. In het laatste semester van
je opleiding kun je ook kiezen voor een
stage in het buitenland.

In het derde jaar loop je vanaf februari

In het middelbaar
volgde ik Biotechnische
wetenschappen. De
praktijkuren vond ik het
leukst, dus de keuze voor
Chemie was snel gemaakt.
Dat de campus en de
labogroepen bij Odisee zo
kleinschalig zijn, waardoor je
niet anoniem verdwijnt in de
massa, gaf de doorslag.
Levi Casier

Student Chemie

Meer info over de bachelor
Chemie vind je op
odisee.be/chemie

Opleidingshoofd Chemie
Technologiecampus - Gent
patrick.demeyere@odisee.be

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

STUDIEPROGRAMMA CHEMIE
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

Algemene chemie
Analytische chemie
Biologie
Fysica
Labo analytische chemie
Labo chemie - veiligheid
Labo fysica
Labo microbiologie
Labo organische chemie
Organische chemie
Wiskunde
Statistiek - Kwaliteitszorg
Biochemie
Fysicochemie (incl. labo)
Instumentele analysen
Industriële chemie
Microbiologie
Communicatievaardigheden
Talent- en werkveldverkenning
Polymeerchemie en kunststoffentechnologie
Labo industriële analysen
Labo industriële chemie
Milieuzorg
Onderzoeksvaardigheden (inclusief labo)
Stage en bachelorproef

12
6
7
6
3
4
3
3
3
6
4
3

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

JAAR 2

JAAR 3

3
3
7

3
6
5
4
3
5
3
9
3
3
3

60

3

4

Vakken in
de kijker
Organische chemie
Maak je klaar voor een uitdagend vak,
waarin je verschillende functionele
groepen behandelt en inzicht krijgt in
complexe organische syntheses. In het
labo link je de theorie aan de praktijk en
krijg je verschillende synthesemethodes
en opzuiveringstechnieken onder de
knie. Je bereidt industriële producten
zoals kleurstoffen en polymeren, onderzoekt hun eigenschappen en legt de
structuur van onbekende verbindingen
bloot aan de hand van spectra. In het
derde jaar zoom je in op kunststoffentechnologie.

Industriële chemie
4
5
6
4
3
4
27
60

In deze vakken maak je kennis met de
verschillende takken van de chemische industrie. Je ontdekt alles over
chemische technologie en de productie
van chemische producten. Bij procestechnologie leer je productieprocessen
opvolgen, regelen en sturen. Altijd met
veel aandacht voor procesveiligheid.
Tijdens een dagstage zet je al je theoretische kennis om in de praktijk.

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan
een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht
van een vak in het eindresultaat.
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CHEMIE
AFSTUDEERRICHTING MILIEUTECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING

Wil je later meewerken aan een duurzame toekomst? Wil je aan de slag in een sector die
focust op innovatieve energiebronnen, duurzame materialen, leefbaar wonen en zorg
voor onze omgeving en het klimaat? Kies dan voor de afstudeerrichting Milieutechnologie.
Je leert er ook alles over het opsporen en meten van milieuverontreiniging en uiteraard
over de technologie om ons leefmilieu te optimaliseren.

Studente Milieutechnologie
Liese voert bemonsteringen
uit tijdens haar stage bij de
Vlaamse Milieumaatschappij
in Gent.

Milieutechnologie

Studente Milieutechnologie

Specifieke milieuvakken
Het eerste jaar van de opleiding Chemie
is gemeenschappelijk voor de drie
afstudeerrichtingen. In het tweede jaar
kies je voor de afstudeerrichting Milieutechnologie. Onder andere Ecologie,
Ecotoxicologie, Milieubiotechnologie,
water-, bodem- en luchtverontreiniging staan op het programma. Je
wordt ingewijd in de beginselen van de
milieuwetgeving. Aan het einde van je

opleiding krijg je naast je bachelordiploma ook het attest Milieucoördinator
B. En dankzij de talrijke labosessies
ontwikkel je je praktische vaardigheden
steeds verder.

Stage als opstapje
naar een job
In het derde jaar loop je vanaf februari
stage in een industrieel of universitair
laboratorium, een afvalverwerkings-

bedrijf, een bodemsaneringsbedrijf
of een milieuadviesbureau. Je voert
milieuanalytische en ecotoxicologische experimenten uit: je analyseert
de restproducten van de economische
bedrijvigheid, bepaalt de vuilvracht en
zoekt naar oplossingen voor de beheersing en inperking ervan. Een stage in het
buitenland behoort natuurlijk ook tot
de mogelijkheden.

Ik wil later een job uitoefenen
waarmee ik een verschil
maak, bijvoorbeeld op
vlak van het milieu. Het
wordt hoog tijd dat we
dat probleem aanpakken!
Daarom koos ik voor de
opleiding Chemie: dan kan ik
aan de slag als onderzoeker
of als onderwijzer om het
bewustzijn hierrond te
vergroten.
Noëmi Rogiers

Studente Milieutechnologie

Meer info over de bachelor
Milieutechnologie vind je
op odisee.be/chemie

Liese Verwee

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

STUDIEPROGRAMMA MILIEUTECHNOLOGIE
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

Algemene chemie
Analytische chemie
Biologie
Fysica - Geluid
Labo analytische chemie
Labo chemie - veiligheid
Labo fysica
Labo microbiologie
Labo organische chemie
Organische chemie
Wiskunde
Statistiek - Kwaliteitszorg
Biologisch milieuonderzoek (incl. labo)
Fysicochemie (incl. labo)
Ecologie - milieubeheer
Ecotoxicologie
Instrumentele analysen
Microbiologie
Communicatievaardigheden
Talent- en werkveldverkenning
Milieutechnologie (bodem-lucht-water)
Afval- en materialenbeheer / Energiebeheer
Labo milieuanalysen
Milieubiotechnologie
Milieuwetgeving
Bedrijfsinterne milieuzorg
Onderzoeksvaardigheden (inclusief labo)
Stage en bachelorproef

12
6
7
6
3
4
3
3
3
6
4
3

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

JAAR 2

JAAR 3

3

Milieutechnologie

5
7

3

3

5
4
3
4
4
3
3
3
3
3
4

De vakken Bodem-Lucht-Water draaien
rond de verontreinigingen in ons leefmilieu en de technologie die gebruikt
wordt om een bodem te saneren of
lucht en water zuiver te maken. Bij
Milieubiotechnologie bestudeer je de
toepassing van biochemische processen in de milieusector en bij Afval- en
materialenbeheer/Energiebeheer komt
afvalpreventie, afvalrecyclage, energieproductie en efficiënt energieverbruik
aan bod.

3

Attest Milieucoördinator B

4
4
3
6
3

Studeer je af in de richting Milieuzorg,
dan krijg je automatisch het getuigschrift Milieucoördinator B. Daarmee
kun je aan de slag als milieuambtenaar,
in milieuadviesbureaus en als milieucoördinator in kmo’s. Na je studies kun
je via een vervolgopleiding het attest
Milieucoördinator A behalen.

3
3
4
27
60

Vakken in
de kijker

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan
een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht
van een vak in het eindresultaat.
26

27

CHEMIE

CHEMIE

Handen
uit de mouwen

Studenten van de
afstudeerrichting
Biochemie bezoeken
brouwerij Huyghe in
Melle.

EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Bij Odisee leer je al doende. Van uitstappen tot stages, bedrijfsbezoeken en workshops,
we doen er alles aan om van jou een steengoede chemicus te maken.

Praktijk op één
Geen theorie zonder praktijk, daarom
hechten we er in je opleiding veel belang aan. In de perfect uitgeruste labo’s
van Technologiecampus Gent train je je
praktische vaardigheden als een echte
expert. Maar je duikt ook letterlijk het
werkveld in tijdens bedrijfsbezoeken en
stages.

Geen nummer
Bij Odisee is er geen sprake van een
kloof tussen docent en student. Je krijgt
les van een hecht team docenten in een
kleine klasgroep. Die docenten hebben
aandacht voor elk individu en passen
met veel plezier de inhoud van het
college aan de groepen aan.

Topper van formaat! Studenten krijgen
een exclusieve rondleiding achter de
schermen van Arcelor-Mittal in Zelzate.
#chemie #topbedrijven

Stages à volonté
In je derde jaar ga je een heel semester
op stage. Bij de keuze van je stageplaats
houden we rekening met je voorkeur én
je talenten.

Partners

Er mag al eens gelachen worden.
Hilariteit troef op een excursie voor
het vak Biologisch milieu-onderzoek.
#milieutechnologie #dekust
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Fier als een gieter en terecht. Tijdens
hun buitenlandse stage in het Spaanse
Bilbao mogen studenten Cédric en Tom
hun resultaten presenteren op een
internationaal congres. #goedestress
#internationalisering

Omdat we je de best mogelijke opleiding willen bieden, werken we samen
met verschillende partners uit het
werkveld. Dat gaat van structurele samenwerkingen via vaste stageplaatsen
in chemiebedrijven tot internationale
samenwerkingen, o.a. in Polen (Opole)
en Portugal (Porto) in het kader van een
onderzoeksproject. Daarnaast hebben
we een nauwe band met de onderzoekslabo’s van UGent, KULAK en
KU Leuven, en het ILVO (Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek).

Ondernemend?
Er stroomt ondernemersbloed
in jou? Plannen om een
eigen praktijk of organisatie te
starten? Bij Odisee bieden we
je het keuzevak ‘Entrepreneurial
Skills’ — kortweg #ESKI —
waarin je je businessplan kunt
uitwerken. We organiseren ook
EntrepreneursCaffees voor al
je vragen over ondernemen. En
we hebben een heel netwerk
van docenten en experten voor
advies op maat. Wil je al echt
aan de slag tijdens je opleiding?
Kies dan het statuut van
student-ondernemer.

De laatstejaars van
de afstudeerrichting
Chemie brengen
een bezoek aan het
kunststoffencentrum
in Oostakker.
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CHEMIE

IN THE PICTURE
Technologiecampus Gent
Kies je voor de bacheloropleiding
Chemie bij Odisee, dan studeer je aan
de Technologiecampus in Gent. Die
moderne, open en groene campus is
uitgerust met nieuwe ruime laboratoria
waar je de theorie onmiddellijk toepast
in de oefeningen. We houden de theoriegroepen bewust zo klein mogelijk,
maximaal dertig à veertig studenten.
Bij labo-oefeningen zijn de groepen
nog een pak kleiner zodat je nog beter
begeleid wordt.

Het leven
zoals het is

Springuren vermijden we door de lesuren aaneensluitend te plannen.
Dat maakt het leven van onze pendelstudenten een pak gemakkelijker.
De lesvrije halve dagen kun je gebruiken om te studeren of om met je
medestudenten af te spreken voor groepswerken.

Jaarplanning
Na de herfstvakantie neem je deel aan je eerste examens, spannend.
Die deelexamens tellen voor 10% mee bij je totaal. In januari is het tijd voor je
eerste échte examens. Daarna volgt een lesvrije week. Aan het einde van het
tweede semester sluit je je eerste jaar af met de juni-examens.

t College
Leerlingen van he
in #eeklo
O.-L.-V.-ten-Doorn
uwproces
ontdekken het bro
pusgent.
op #technologiecam aan de
zoek
Ze brengen een be
onze campus
proefbrouwerij op
ses uit.
en voeren bieranaly
#chemie #odisee

Ook op
de
de twee terrassen van
d
van geb e verdieping
ouw L &
M vind
je deze
nie
Lentege uwe banken.
voel!

VOLG ODISEE
OP FACEBOOK VOOR
MEER SFEERBEELDEN
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De verhouding theorie-praktijk neemt toe naarmate de opleiding vordert. In het
eerste jaar gaat het om twee derde theorie en oefeningen en een derde labopraktijk. In het tweede jaar is de verhouding fifty-fifty en in het derde jaar heb je
maar liefst 75% praktijk. De stageperiode duurt dan een volledig semester. Je
kunt er ook voor kiezen om je stage in het buitenland te doen, net als ongeveer
20% van onze studenten.

Van in het middelbaar was ik al
erg geïnteresseerd in chemie.
Mijn toenmalige vakleerkracht
raadde me aan om eens bij
Odisee te informeren. Omdat
de openlesdag en de infodag zo
goed meevielen, schreef ik mij
in. Aanvankelijk met het plan
om later zelf docent chemie te
worden maar intussen raakte ik
ook heel gefascineerd door alles
wat met brouwen te maken
heeft. Dus die richting kan ik
ook nog uit!
Nick Leniere

Student Biochemie

NA JE DIPLOMA
Ben je op zoek naar een opleiding met een brede wetenschappelijke
basis én specialisatie op maat? Dan is Chemie iets voor jou. Vraag maar
aan onze alumni: met een professionele bachelor in de Chemie heb je
een gegeerd diploma op zak.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?
Afstudeerrichting Biochemie
Als biochemicus werk je vooral in de
sector van de levensmiddelentechnologie, zoals de zuivel-, de vlees- en
de drankenindustrie. Je stuurt er de
processen en analyseert en controleert
zowel de grondstoffen als de halffabrikaten en de eindproducten. Volgende
jobs kun je uitoefenen:
• Laborant voor analyse- en controlewerk in laboratoria voor voedings- en
gistingsbedrijven
• Onderzoeksmedewerker in biochemie
en biotechnologie
• Verantwoordelijke voor diverse productiestadia in brouwerij en mouterij
• Technisch-commercieel afgevaardigde
in levensmiddelenbedrijven en
toeleveringsfirma’s

Afstudeerrichting Chemie
Met zo’n gegeerd diploma als Chemie
vind je gegarandeerd snel een job.
Bijvoorbeeld als onderzoeksmedewerker of labotechnicus in de petrochemische sector, de staalnijverheid,
de kunststoffensector of de meststoffenproductie. Je stuurt er de diverse
processen en voert analyses uit met
behulp van de meest gesofisticeerde
apparatuur. Ook een job als technischcommercieel afgevaardigde in de
chemische producten en/of analyseapparatuur of als lesgever behoren tot
de mogelijkheden.

Afstudeerrichting
Milieutechnologie
Met dit diploma kun je aan de slag
als laborant bij de milieuafdeling van
bedrijven, milieuanalyselaboratoria en
waterzuiveringsstations. Daarnaast is er
ook een plaatsje voor jou bij intercommunales als milieuambtenaar of als
milieucoördinator. Denk bijvoorbeeld
aan de volgende mogelijkheden:
• Laborant in laboratoria van
productiebedrijven (analyse van
grondstoffen) om de kwaliteit van
het leefmilieu te bevorderen
• Deskundige en/of technoloog in
een waterzuiveringsstation of bij
een bedrijf voor drinkwaterproductie
of afvalrecyclage
• Milieuspecialist met controlerende en
adviserende taken bij overheidsdiensten
• Gemeentelijk ambtenaar
• Milieucoördinator in een bedrijf

CHEMIE
Tijdens mijn stage besefte ik
dat ik in de onderzoekswereld
wilde blijven, omdat daar veel
variatie in zit.
Yoshi

R&D-afdeling Ajinomoto-Omnichem Wetteren

BIOCHEMIE
In de brouwzaal voer ik het
volledige brouwproces uit,
net zoals ik in de opleiding
geleerd heb.
Robin

Brouwerij De Brabandere

VERDER STUDEREN
Ongeveer de helft van onze bachelorstudenten Chemie breit er nog een extra
opleiding aan. Na een schakelprogramma van zestig studiepunten kun je onder meer starten aan een master in de
Industriële wetenschappen (bio)chemie
(industrieel ingenieur), een master in
het Milieu- en preventiemanagement of
een master in de Milieuwetenschappen.

Wist je dat 97,6% van de
afgestudeerden na 1 jaar
aan het werk is?

MILIEUTECHNOLOGIE
Probeer tijdens je opleiding al
iets te doen met wat je later wilt
gaan doen. Ga eens kijken bij
bedrijven en zoek je eigen weg
in de labowereld.
Floris

Laboratorium ECCA

MEER INFO OVER CHEMIE
VIND JE OP ODISEE.BE/CHEMIE
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CHEMIE

HULP OP MAAT

Persoonlijke
begeleiding

IN THE PICTURE

Zelf een biertje brouwen,
hoe cool is dat? Handig, een
eigen brouwinstallatie op
#technologiecampusgent

Aan Odisee ben je geen nummer.
Uit een bevraging bij onze eerstejaarsstudenten blijkt dat de kloof tussen
studenten en docenten miniem is. Zit je
met een specifiek probleem, dan staat
het docententeam voor je klaar. Een
persoonlijke aanpak vinden we bij Odisee heel belangrijk. Labo’s en oefeningen doen we daarom altijd in een kleine
groep. En kun je nog wat extra hulp
gebruiken bij bepaalde vakken (zoals
Fysica en Wiskunde), dan kun je bij het
monitoraat terecht.

Na elke examenperiode krijg je een
individueel gesprek met de eerstejaars
coördinator. Ook na de deelexamens
(een soort van testexamens) in
november kun je met de coördinator
eventuele moeilijkheden of resultaten
uit de LEMO-test (leermotivatie)
bespreken. Kan de eerstejaarscoördinator
je problemen niet oplossen, dan
verwijst hij je door naar de gespecialiseerde studiebegeleiding bij STUVO+.

GA 100% VOOR JE TALENT!

Muy oficial! Glunderende
gezichten bij onze
uitwisselingsstudenten na
de presentatie en verdediging
van hun bachelorproef in
Girona. #gowiththeflow

Student Kevin en Spaanse
Erasmus-student Oriol
bestuderen samen de
polyfenolextractie uit appels.
Dat wordt smullen!
#bachelorproef

VOLG ODISEE OP
INSTAGRAM EN FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN
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Bij Odisee zetten we stevig in op je
talent. In het eerste jaar leg je een
online talententest af. Zo krijg je
meteen een eerste overzicht van en
inzicht in je talenten. Vervolgens
ontdek je je eigen talenten via de
LEMO-test. In het tweede en derde
jaar beoordeel je de talenten van
je medestudenten en zij die van

jou. Aan het einde van je opleiding
zijn je talenten volledig in kaart
gebracht en weet je perfect op
welke manier je je sterktes kunt
inzetten tijdens sollicitaties of in je
toekomstige job.

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

340

STUDENTEN
73% JONGENS
27% MEISJES

28%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

73%

Niels Lauwers
Student Chemie

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

9,5/10

Studiebelasting

9,2/10

Goede
jobvoorbereiding

8,7/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

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

10/10

Bereikbaarheid
docenten

9,0/10

Organisatie
opleiding

9,0/10

Lokalen

€ 947

TECHNOLOGIECAMPUS GENT

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

ONZE STERKSTE

VAN DE STARTERS
STROOMT DOOR
NAAR HET 2DE JAAR
Het leukste aan de opleiding
Chemie is dat je direct zelf labo’s
mag uitvoeren. De werkcolleges
zijn ook interessant, omdat je daar
veel oefeningen maakt waardoor
je de leerstof onder de knie krijgt.
En de lessen Industriële chemie
springen eruit, waarin je leert
hoe grote industriële machines
in elkaar zitten en hoe je er grote
hoeveelheden chemicaliën mee
kunt maken. Boeiend!

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?

Studiemateriaal
Stagebegeleiding

10/10
9,5/10
8,6/10

97,6%
IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 7 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT
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ENERGIETECHNOLOGIE

SECUNDAIR ONDERWIJS

Ben je gefascineerd door Slimme Gebouwen, Industrie 4.0 en Energie? Geloof
je in een toekomst met hernieuwbare energie? Ben je graag mee met de laatste
automatiseringstrends, zodat je geen enkele kans mist om productieprocessen te
optimaliseren? Wil je weten hoe windturbines, PV-installaties en warmtepompen
in elkaar zitten? Dan kies je ongetwijfeld voor de praktijkgerichte opleiding
Energietechnologie.

BACHELOR
IN DE

Energietechnologie

Energietechnologie is een erg praktische opleiding waarbij je oplossingsgericht en projectmatig werkt. We
leiden je op tot een Young Potential die
breed inzetbaar is. Bij projecten werk
je binnen jouw interessegebied. Hierbij
kun je in onze labo’s technologische
hoogstandjes uitproberen en je eigen
prototype bouwen. Je werkt in kleine
teams onder begeleiding van jouw
personal coach! Je legt voortdurend
linken met het bedrijfsleven en je werkt
talentgericht. Je krijgt de kans om
op kijkstage te gaan en je leert op de
werkplek.

Micro degrees
Vanaf het tweede jaar kun je instappen
in de keuze- of verdiepingstrajecten.
Hierbij heb je de keuze uit ’Hernieuwbare Energie’, ‘Slimme Gebouwen
en IoT’ of ‘Industrie 4.0’. Je verwerft
competenties over en voor duurzaam-

heid, je werkt interdisciplinair en je
engagement wordt sterk gestimuleerd.
Je wordt een echte ‘problem solver’ in
diverse domeinen. Precies daarom zijn
onze afgestudeerden zo gegeerd op
de arbeidsmarkt. Om jou een stevige
rugzak vol kennis, persoonlijke troeven
en kansen mee te geven voor je latere
professionele carrière, zetten we tijdens
je opleiding maximaal in op duurzame
ontwikkeling van Mens en Technologie.

Good to great
Om aan de opleiding Energietechnologie te mogen beginnen, hoef je geen
specifieke technische vooropleiding
gevolgd te hebben in het secundair
onderwijs. Wel vragen we een grenzeloze interesse in techniek en energie
met daarnaast ook een ruime portie
nieuwsgierigheid en doorzetting.
Heb je minder dan vier uur wiskunde
gehad in het secundair? Dan volg je best

CHECKLIST

de instap cursus wiskunde voor de start
van het academiejaar. Ook tijdens het
jaar zorgen we voor extra begeleiding
wiskunde. Heb je minder technische
vaardigheden verworven, dan kun je die
in het open lab bijspijkeren en dat op je
eigen tempo.

IETS VOOR MIJ?
Energietechnologie is zeker
iets voor jou, als je je hierin
herkent:
☐ Ik bijt me graag vast in projecten
en beschik over een grote dosis
doorzettingsvermogen.
☐ Organiseren, coördineren en
plannen zijn mijn ding.
☐ Ik ben energiebewust en wil
mijn technische skills verder
ontwikkelen.
☐ Problemen los ik het liefst
creatief op, maar ik durf ook
mijn verantwoordelijkheid te
nemen.
☐ Ik wil van mijn passie mijn
beroep maken en een high-end
technicus worden.

Eye for talent
Onze dagelijkse werking staat volledig
in het teken van flexibele leertrajecten
en talentontwikkeling. Bij ons ben je
geen nummer. Je wordt gecoacht en bijgestuurd waar nodig. Kennis en talent
zijn dé perfecte match voor een beloftevolle toekomst. Daarom moedigen we
je niet alleen aan om kennis te vergaren
maar ook om je persoonlijke talenten
op te sporen en te ontwikkelen, tijdens
én na je opleiding. Zo word je een echte
durver die voortdurend grenzen verlegt.

We hebben veel labo’s bij
de vakken. Ik gok dat de
verdeling ongeveer fiftyfifty
theorie en praktijk is.
De docenten kiezen bij de
labo’s voor een toegepaste
en persoonlijke aanpak.

Kun je je vinden in een aantal van
deze stellingen? Dan ben je klaar
voor de Odisee-community!

Meer info over de bachelor
Energietechnologie vind je
op odisee.be/ENT

Jelly

Studente Energietechnologie
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STUDIEPROGRAMMA ENERGIETECHNOLOGIE

Vakken in
de kijker
Tijdens je eerste jaar verwerf je een
uitgebreide basiskennis. Die technische
kennis vul je aan met ondersteunende
vakken zoals Netwerken en Informatietechnologie, Projectmanagement en
Toegepaste wetenschappen. Je leert
energie opwekken, energie-installaties,
domoticasystemen en PLC’s programmeren, geavanceerde regelsystemen
ontwikkelen, industriële communicatie
op poten zetten en je krijgt intelligente
gebouwentechniek onder de knie.

In de opleiding Energietechnologie vormt Odisee dé
energietechnologen van de toekomst. Onze experten en
onderwijsdeskundigen zorgen ervoor dat je binnen onze
drie grote specialiteiten Energie, Slimme Gebouwen en
Industrie 4.0 jezelf maximaal kunt ontplooien met bijzonder
veel aandacht voor duurzame ontwikkeling van Mens en
Technologie.

We scherpen je soft skills aan met
Professionele communicatie, Bedrijfsmanagement en Beroepsethiek. Stap
voor stap word je een professionele
‘energietechnoloog’, klaar om
de wereld te veroveren.

Naarmate je studietraject vordert, komt
alles samen. Je werkt in een team aan
maatschappelijk belangrijke projecten
en gaat dertien weken op stage in een
bedrijf naar keuze. Kiezen voor een
buitenlandse stage kan ook.

Starten in februari
Je kunt de opleiding Energietechnologie zowel in september als in
februari starten. Bij Odisee werken
we namelijk met een semestersysteem: het eerste start in
september, het tweede in februari.
Onze studietrajectbegeleider bespreekt met jou de mogelijkheden.

Ik merkte tijdens de open
dag dat de hogeschool alles
in huis heeft om studenten
optimaal te begeleiden.
De docenten leidden ons vol
passie doorheen de nieuwste
technologieën. Er is zelfs een
domoticahuis voor studenten met de recentste domoticasoftware.
Lieven

Student Energietechnologie
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OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

ENERGIE
Hernieuwbare energie en energieproductie
Elektrische machines
Thermodynamica en energietoepassingen
4
Smart grids en e-mobility
Vermogenselektronica
Aandrijvingen en energieomvormers
INDUSTRIE 4.0
PLC basis / Complexe instructies /
3
Bijzondere toepassingen
Analoge regeltechniek - Fundamenten
Analoge regelaars en enkelvoudige regelkringen
Procesinstrumentatie en regelkringen
EPLAN
Industriële laagspanningsinstallaties
SLIMME GEBOUWEN & IoT
Domotica
5
Lichttechnologie
3
Slimme huisinstallaties
5
CAD 2D - dossier huisinstallaties
3
Warmtetechniek - HVAC
3
Gebouwenbeheer en Internet of Things
KEUZETRAJECTEN
Project*, Projectmanagement en Rapportering
Project* en Communicatie
Stage*
Bachelorproef*
*Studenten kiezen zelf in welk domein ze zich willen verdiepen:
Energie, Industrie 4.0 of Slimme Gebouwen & IoT
KEUZEVAKKEN
Geavanceerde regelsystemen en -strategieën
Industriële communicatie
Enterpreneural skills
EHBO-training
Bedrijfsmanagement
Filosofie - Ethiek - School of Life
ALGEMENE VORMING EN VAARDIGHEDEN
Toegepaste wiskunde
6
Informatietechnologie / Netwerken /
6
Arduino Programming in C
Communicatie
CAD 2D basis
3
WETENSCHAPPELIJKE BASISVORMING
Elektrische netwerken
11
Elektronische schakelingen
4
Toegepaste wetenschappen
4
AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

JAAR 2

JAAR 3

5
6
4
4
8
4

3

3
4
3
3
3

In de bacheloropleiding
Energietechnologie
bouwen we aan jouw
sterke praktische ervaring
en degelijke theoretische
kennis binnen de pijlers
Energie, Industrie 4.0 en
Slimme gebouwen & IoT.
Dat overgieten we met
een sausje van softskills,
managementtechnieken
en out-of-the-boxdenken.
Zo ben jij niet enkel
voorbereid voor de jobs
van vandaag maar ook
voor die van morgen!
Bram Rotthier

Opleidingshoofd
Energietechnologie
Technologiecampus Gent
bram.rotthier@odisee.be
7
8
9
11
9

3
3
3

3
4
3
3
3
3

3
4

3
60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan
een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht
van een vak in het eindresultaat.
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Handen
uit de mouwen

blijft groeien dankzij de professionaliseringstrajecten die wij jaarlijks
uitstippelen. Vanuit die expertise
organiseren we jaarlijks ook workshopdays, bezoekdagen voor secundaire scholen en openlesdagen.

EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Bij Odisee leer je al doende. Van labo’s tot stages, kijkstages, projecten, bedrijfsbezoeken en workshops,
we doen er alles aan om van jou een steengoede energietechnoloog te maken.
van o.a. Finland, Spanje, Nederland,
Griekenland, Duitsland en Jordanië.
Omdat energietechnologie voor de hele
samenleving wereldwijd belangrijk is,
lopen er vaak projecten in het kader
van ontwikkelingssamenwerking. Zo
bouwden studenten een windmolen in
Nigeria met bijhorende instructies voor
de lokale bevolking. Andere studenten
hadden dan weer een uitwisselingsproject met Jiro VE Madagaskar.

100% voor je talent
In de bacheloropleiding Energietechnologie halen we het absolute maximum
uit onze studenten. We stimuleren je
om out of the box te denken, te experimenteren en je grenzen te verleggen.
Zo word je je als ‘young potential’
bewust van je talenten, competenties
en ambities, en evolueer je tot een (zelf)
kritische, zelfbewuste en multidisciplinaire problem solver die heel gegeerd is
op de (internationale) arbeidsmarkt.

Vinger aan de pols
In een opleiding als Energietechnologie is
een trendgerichte aanpak onmisbaar. Bij
Odisee houden we de vinger aan de pols
van wat er allemaal gebeurt in de snel
veranderende energiesector. Dat doen we
op nationaal maar evengoed op internationaal vlak. Die nieuwigheden passen we
toe tijdens projecten. En we gaan ook ter
plaatse de technologische sfeer opsnuiven tijdens bedrijfsbezoeken.

Balak en Jacob in de ban
van hun #erasmuservaring
in #madagaskar #jirove
Eerste indruk #wauw en cultuurschok!
#energietechnologie #odisee

Extraatjes
Tijdens je opleiding kun je verschillende
certificaten behalen: KNX Certified
Course, het Crestron Configurations &
Essentials Certificate, het Siemens Certified Automation Technician certificate
en zelfs een EHBO-brevet. Bovendien
heb je omwille van diverse samenwerkingsverbanden een streepje voor bij de
uitbouw van je toekomstige carrière.

Maatschappelijk verankerd
De opleiding Energietechnologie zit
sterk verankerd in het bedrijfsleven via
(kijk)stages, (onderzoeks)projecten en
gastcolleges. Daarvoor werken we nauw
samen met gerenommeerde bedrijven
uit de energiewereld. We sporen je ook
altijd aan om zelf contacten te leggen
met externe partners uit het bedrijfsleven, steden en gemeenten of scholen en
universiteiten. Onze expertise binnen
het domein van de energietechnologie

Partners
Omdat we je de best mogelijke opleiding willen bieden, werken we samen
met verschillende partners uit het
studie- en werkveld. Internationaal
gaat het om samenwerkingen met
de hogescholen en universiteiten

Vandaag 50 leerlingen ‘in the house’
die proeven van de opleiding
#energietechnologie #odisee #workshops
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Studenten Energietechnologie ontwierpen
een mobiel, off-grid systeem waarop ze
elektrische toestellen en laptops kunnen
aansluiten. Via een tablet wordt de opbrengst van het zonnepaneel in real-time
gemonitord, wat toelaat om de optimale
hoek van het paneel in te stellen. Overschot van energie wordt gebufferd in een
batterij. #duurzaam #energie #futureproof
#goodpractice

Bij #energietechnologie behaal je ook
het officiële KNX-certificaat in het labo
Slimme gebouwen & IoT. Dat is een
erkend gecertificeerd KNX-lab met docent
Joachim Goeminne als KNX-instructor.
Studenten Dieter en Jelly vertellen: “Dit
labo is een ideale leerschool voor ons. We
leren hier programmeren in verschillende
omgevingen: een studentenkot, een
mobilhome, een zorgwoning: het kan
allemaal!” #trustyourskills

Ondernemend?
Stroomt er ondernemersbloed
in jou? Plannen om een eigen
praktijk of organisatie te starten? Bij Odisee bieden we je het keuzevak ‘Entrepreneurial Skills’ — kortweg #ESKI — waarin
je je businessplan kunt uitwerken. We
organiseren ook EntrepreneursCaffees
voor al je vragen over ondernemen.
En we hebben een heel netwerk van
docenten en experten voor advies op
maat. Wil je al echt aan de slag tijdens
je opleiding? Kies dan het statuut van
student-ondernemer.

Een gezamenlijke realisatie van onze
studenten #energietechnologie en
#ontwerpenproductietechnologie. Trots!
#odisee
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IN THE PICTURE

Het leven
zoals het is

Technologiecampus Gent

Doorsneeweek

Kies je voor de bacheloropleiding
Energietechnologie bij Odisee, dan
volg je les op de Technologiecampus in
Gent, een gezellige campus midden in
het groen. Je studeert aan de rand van
de stad, op wandel- en fietsafstand van
het centrum. De Technologiecampus is
makkelijk bereikbaar: trams en bussen
stoppen voor de campus en er is gratis
parking.

Gemiddeld heb je zo’n 20 tot 25 uur les per week. De lesvrije momenten zijn er
om te studeren en te werken aan opdrachten en projecten. Je kunt ook afspreken om samen met medestudenten aan groepswerken te sleutelen of je kunt
de tijd gebruiken voor coaching (al dan niet op afstand). Zo leer je een eigen
planning maken en zelfstandig werken, een competentie die je ook later nog
goed van pas zal komen.
Een lesweek bestaat uit:
• 5 hoorcolleges van maximaal anderhalf uur
• 5 tot 10 uur projectwerk in groep
• 4 practica, verdeeld over 3 uur
• voorbereidingswerk met je laboteam (meestal in duo)

Jaarplanning
Voor de start van het academiejaar kun je de instapcursus Wiskunde volgen.
Ook tijdens het jaar is er extra begeleiding voor dat vak.

pusgent hebben
Op #technologiecam energie voorziet.
in
f
zel
die
we een klas
ergietechnologie!
Een straf staaltje #en ny
pa
com
od
go
#odisee #in

Van bij de start krijg je jouw persoonlijk uurrooster digitaal voorgeschoteld. Dat
kun je in real time bijhouden, zodat je nooit een hoorcollege of practicum mist.
We verwelkomen je met een onthaaltraject. Zo leer je de campus, de docenten
en ook jouw medestudenten kennen. Op die manier vind je in geen tijd jouw weg
in het studentenleerplatform (Toledo) en naar de belangrijkste faciliteiten. Studenten uit het tweede of derde jaar ondersteunen jou via een buddy-project.
Vanaf de start van je opleiding kom je in contact met de industrie en werk je aan
miniprojecten, binnen Slimme Huisinstallaties, Domotica en een opdracht rond
Lichttechnologie (relighting met Dialux). Teamwork staat hierin altijd centraal.

Voormalig m
inister van En
Tommelein
ergie Bart
huld
#energietech igt nieuwe labo’s
nologie in. #o
#innovatie #t
di
echnologieca see
mpusgent

VOLG ENERGIETECHNOLOGIE
ODISEE OP FACEBOOK VOOR
MEER SFEERBEELDEN
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Vanaf het eerste jaar bereiden we je voor op stages, op je bachelorproef en op je
latere beroepsleven. Dat doen we voornamelijk aan de hand van de projecten
waaruit je zelf een keuze kan maken volgens jouw interesse. De onderzoeksvaardigheden en de kneepjes van projectmanagement vervolledigen jouw technologische kennis in het energiedomein en we zorgen ervoor dat je die succesvol kunt
etaleren. Zo heb je na drie jaar voldoende onder de knie om aan de slag te gaan in
een functie die bij jouw talenten en interesses past.

NA JE DIPLOMA
Energie-efficiëntie en duurzaam ondernemen behoren tot
Europa’s grootste uitdagingen. Aan het einde van de rit heb je met
Energietechnologie dan ook een gewild diploma in handen met 100%
jobzekerheid. Dankzij je praktijkgerichte opleiding ben je snel inzetbaar
op de arbeidsmarkt. In grote bedrijven voer je gespecialiseerde taken
uit en in kleinere dynamische ondernemingen krijg je kansen om door
te groeien. De certificaten die je tijdens je opleiding behaalt, zijn een
extra troef.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?
Allround energietechnoloog
Je bent een gegeerde professional in
de wereld van energie, domotica, verlichting en automatisatie. Als energieexpert werk je autonoom of in team.
Je kunt aan de slag als projectleider,
consultant, ontwerper, productontwikkelaar, PLC-programmeur, onderhoudsverantwoordelijke of energieambtenaar.

Een greep uit je
jobmogelijkheden:
• In de energiesector als raadgever
of operator
• In de wereld van verlichting als
lichtexpert
• In elektrische installatiebedrijven,
als technisch tekenaar of werfleider
• In de bouwsector als werfleider of
zelfstandig ondernemer met een
focus op algemene elektriciteit,
robotica, gebouwenbeheer, lichttechnologie, HVAC, hernieuwbare
energie, beveiliging of toegangscontrole
• In de zorgsector als technisch
consultant of domotica-integrator
• In de wereld van gebouwbeheerssystemen of automatisatie
• In de bouw als site manager
• Op een studiebureau als salesmanager of technical consultant
• In het onderwijs

VERDER
STUDEREN
Heb je een diploma Energietechnologie op zak? Dan kun je na een schakelprogramma een universitair diploma
behalen van master in de Industriële
wetenschappen Energie. Het schakelprogramma kun je volgen op de
Technologiecampus in Gent.

Ook mogelijk:
• Bachelor ICT of Bedrijfsmanagement
• Postgraduaat Energie, Aircoenergiedeskundige, Energiecoördinator, Energiedeskundige type A,
EPB-verslaggever, Koeltechniek,
Rescert-warmtepompen, CV-technicus, Warmtepomptechnicus,
Verlichtingstechnologie
• Postgraduate Management &
Business development
• Studienamiddag: vraaggestuurde
ventilatie in tertiaire gebouwen
• Tweedaagse DIALux evo

Wist je dat al onze gediplomeerden
bijna onmiddellijk na het afstuderen
aan het werk zijn, of nog een andere
studie starten?
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HULP OP MAAT

Persoonlijke
begeleiding

IN THE PICTURE

Gemotiveerde studenten
bij #energietechnologie
#odisee #fun #succes
#timemanagement

Samen punten ingeven!
#dubbelcheck #domotica
#energietechnologie #odisee
#talentmindset

Succesvolle infodag #odisee
#bachelor #energietechnologie!

VOLG ODISEE OP
INSTAGRAM EN FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN
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Bij de opleiding Energietechnologie sta jij
op nummer één. Als student kun je in elke
situatie rekenen op topbegeleiding. Heb
je minder dan vier uur wiskunde gehad in
het secundair onderwijs? Dan kun je je inschrijven voor de instapcursus Wiskunde
voor de start van het academiejaar. Ook
tijdens het jaar zorgen we voor extra
wetenschappelijke of technische ondersteuning en geven we taalcursussen en
workshops rond faalangst.

Valt je vakkenpakket je te zwaar, dan
bespreek je samen met je trajectbegeleider hoe je de opleiding wat lichter
kunt maken. De trajectbegeleider doet
er alles aan om je slaagkansen te optimaliseren. Daarnaast werken we ook
nauw samen met Stuvo+. Wees er maar
zeker van dat we samen een traject
kunnen opstellen dat perfect bij jouw
noden en wensen past.

GA 100% VOOR JE TALENT!
Kennis én talent vormen de perfecte match voor een succesvolle
toekomst. Bij Energietechnologie
zorgen we ervoor dat je met een persoonlijk talentenprofiel naar buiten
wandelt. We creëren een leercontext
waarin je je bewust wordt van je
eigen persoonlijkheid, talenten en
ambities. We focussen vooral op
sterktes en opportuniteiten, niet op
beperkingen. Na je opleiding heb je
zo een concreet uitstroomportfolio
op zak. Waarom dat belangrijk is?
Omdat jij dan weet waar je het
verschil kunt maken. Leuk meegenomen is dat werkgevers zelfbewuste
werknemers met voldoende social
skills verkiezen boven deze met
enkel technisch talent.

Fase 2 – Talent in actie
tijdens de ontwikkelingsfase

Fase 1 – Op talentenjacht
tijdens de instroomfase

In het laatste jaar ben je klaar om
je talenten uit te testen tijdens de
praktische realisatie van je project
en je praktijkstage. Je talentenportfolio is intussen aangepast en
aangegroeid met je eigen ervaring.
Het is de perfecte basis voor je cv
en motivatiebrief, die je kunt sturen
naar de stageplaats van je keuze.
Na deze stage rond je je opleiding
af met een bachelorproef, waarin je
verworven kennis en competenties
gebundeld zijn.

In het eerste jaar integreren we
verschillende talentgerichte oefeningen in praktische labo-opdrachten.
Zo word je je bewust van jouw
persoonlijkheid en competenties.
Via de LEMO-test brengen we je
motivatie in kaart. We reiken vooral
tools aan waarmee je zelf op zoek
gaat naar je talenten en interesses.
Uiteraard ondersteunen we jou in
deze zoektocht.

Dit jaar starten we met een talententest: een vragenlijst die je zelf invult
en ook laat invullen door iemand die
jou goed kent. We organiseren een
teamdag met een Belbin-specialist
die jou inwijdt in de verschillende
teamrollen. Na diverse workshops en
opdrachten ben je in staat om mee
te draaien in een team, waarmee je
een technisch probleem aanpakt. We
leren jou hoe je kunt pitchen, hoe je
een planning en zelfreflectierapport
kunt opstellen. Je start ook met het
opstellen van jouw talentenportfolio.

Fase 3 – Talenten valideren in
de roll-out fase

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

256

STUDENTEN
98% JONGENS
2% MEISJES

1

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?

TECHNOLOGIECAMPUS GENT

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

ONZE STERKSTE

16%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

79%

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

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

8,8/10

Studiebelasting

9,4/10

Goede
jobvoorbereiding

10/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

8,0/10

Bereikbaarheid
docenten

8,8/10

Organisatie
opleiding

8,8/10

Lokalen

9,4/10

Studiemateriaal
Sterke digitale
leeromgeving

9,4/10
8,7/10

96,8%
IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR

EN 11 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT
43

ODISEE IN EEN NOTENDOP

Oilsjt ajoin,
bier me schoim!
Onze Technologiecampus in Gent
heeft verschillende
state-of-the-artlaboratoria,
uitgerust met
hightechapparatuur.
En er is zelfs
een brouwerij!

Op Campus Aalst kun je
de grote sportzaal naar
hartenlust (en gratis)
gebruiken en her en der
kun je tafelvoetbal en
tafeltennis spelen.

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

‘t Es in de
sacoche!

Onze campus in Sint-Niklaas ligt vlak
naast het ziekenhuis. Perfect voor alle
studenten Verpleeg- en Vroedkunde die
op zoek zijn naar een stage.
CAMPUS BRUSSEL

CAMPUS SINT-NIKLAAS
CAMPUS
BRUSSEL-TERRANOVA

CAMPUS AALST
CAMPUS DILBEEK

CAMPUS SCHAARBEEK

Nie neute,
nie pleuje!

Ier is altit
leven in
de broarij!

Sluit je zeker aan bij een van
de vele studentenverenigingen. Hun aanbod is zeer
gevarieerd en ze barsten
van de initiatieven. Doen!

Odisee in
een notendop

AALST
Campus Aalst

Kwalestraat 154
9320 Aalst
T. 053-72 71 70
info.aalst@odisee.be

GENT

6

CAMPUSSEN

44

11.104 25
STUDENTEN

BACHELOROPLEIDINGEN

8

GRADUAATSOPLEIDINGEN

Technologiecampus Gent
Gebr. De Smetstraat 1
9000 Gent
T. 09-265 86 10
info.gent@odisee.be

Campus Schaarbeek ligt
in een mooie, groene
en rustige omgeving op
wandelafstand van het
station van Schaarbeek.

BRUSSEL
Campus Brussel
Warmoesberg 26
1000 Brussel
T. 02-210 12 11
info@odisee.be

SCHAARBEEK
Campus Schaarbeek

Huart Hamoirlaan 136
1030 Brussel
T. 02-240 68 40
info.schaarbeek@odisee.be

De gebouwen van
Campus Brussel
liggen op loopafstand van het
Centraal Station,
Muntpunt, BOZAR
en natuurlijk
van de grootste
winkelstraat in
het land!

Campus Dilbeek
ligt vlak naast
het station
van Dilbeek
en beschikt
over een eigen
bibliotheek én
een uitgebreide
sportinfrastructuur.

DILBEEK
Campus Brussel-Terranova
Blekerijstraat 23-29
1000 Brussel
T. 02-608 14 44
info@odisee.be

Campus Dilbeek

Stationsstraat 301
1700 Dilbeek
T. 02-466 51 51
onthaal.dilbeek@odisee.be

SINT-NIKLAAS
Campus Sint-Niklaas

Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
T. 03-776 43 48
info.sint-niklaas@odisee.be
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MAXIMALE SLAAGKANSEN

Ga
internationaal!

Binnen de opleiding zijn er heel wat mogelijkheden om internationale ervaring op
te doen. In het tweede en derde jaar kun je binnen of buiten Europa op stage. We
hebben contacten in het noorden (o.a. de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk,
Canada) en het zuiden van de wereld (in Benin, Bolivië, de Filipijnen en Zuid-Afrika).
Uiteraard kun je ook in buitenlandse instellingen gaan studeren.

Praktische vragen

AMERIKA

ECUADOR

Ik deed een unieke stage bij The
Bucks and Spurs Guest Ranch,
een ranch met paarden en
Angusrunderen.

Ik werkte in een familiebedrijf
mee aan het ecologisch herstel
van landbouwgrond.

Rani Andriessen

Groenmanagement

Robin Bosteels

Landbouw

Maximale slaagkansen
Kleine groepen, aanspreekbare docenten

Bij alle opleidingen maken we gebruik
van actieve werkvormen. Zo kun je de
leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en kleine lesgroepen
zijn ons stokpaardje. Die aanpak brengt
studenten en docenten dicht bij elkaar.
Bovendien kun je ook buiten de lessen
bij de docenten terecht.

Jij geeft het
tempo aan
Odisee doet er alles aan om je studie zo
comfortabel mogelijk te laten verlopen.
We besteden de grootste zorg aan de
samenstelling van je uurrooster. Zo
verlies je nauwelijks uren en hou je
voldoende tijd over voor oefeningen,
opdrachten en studeermomenten.
In alle opleidingen wordt rekening
gehouden met relevante (werk)ervaring
(EVC – eerder verworven competenties)
of vroegere opleidingen (EVK – eerder
verworven kwalificaties).
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Flexibel studeren

Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele
studiejaren via de modeltrajecten, maar
je kunt ook een flexibel traject volgen
dat beter bij je situatie aansluit. Je bepaalt daarbij in grote mate zelf hoeveel
vakken je jaarlijks aflegt en dus hoe snel
je je opleiding voltooit. Voor alle vakken
waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Vakken waarvoor je niet slaagt,
kun je het volgende jaar weer opnemen
en combineren met vakken uit een
volgende fase van het modeltraject.

Maximale
studiebegeleiding
In elke opleiding kunnen studenten
gebruikmaken van studiebegeleiding
in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding,
studiebegeleidingsplannen… Via
verschillende begeleidingsformules
bieden we je de mogelijkheid om extra

te oefenen en langer stil te staan bij
de stof. We organiseren regelmatig
studievorderingsgesprekken waarin
we bekijken hoe je studie verloopt. Bij
Odisee kun je op eender welk moment
rekenen op persoonlijke begeleiding.

Hulp bij problemen
Bij algemene problemen weten de
studenten- en trajectbegeleiders raad.
Alles is bespreekbaar met hen: je
studiekeuze, studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een
heroriëntering, studeren in moeilijke
omstandigheden... Je vindt bij hen
een luisterend oor. Daarna verwijzen
ze je door naar de juiste diensten.
Naast individuele begeleiding zijn er
ook groepssessies over uitstelgedrag,
faalangst en andere obstakels.

FRANKRIJK
De omgeving en natuur waren
prachtig. Ik zou later graag
werken in een bergachtige
of weidse omgeving.
Sil Waumans
Dierenzorg

Meer dan
studeren alleen

Is studeren voor jou financieel
niet vanzelfsprekend, neem dan
contact op met STUVO+, jouw
dienst studentenvoorzieningen.
Met concrete hulp en advies
helpen de medewerkers van
STUVO+ je om studeren ook
voor jou betaalbaar te maken.
Ook op praktische vragen
zoeken ze samen met jou een
antwoord.
Meer weten over betaalbaar
wonen, eten, sporten, openbaar
vervoer, cultuur, studentenjobs
of individuele begeleiding? Voor
een goed gesprek klop je aan bij
STUVO+! Of neem een kijkje op
stuvoplus.be.

STUVO +

De dienst Studentenvoorzieningen, kortweg STUVO+, zorgt ervoor
dat je bij Odisee de tijd van je leven hebt. Jij staat centraal in hun
dienstverlening.

Studeren,
wat kost dat?
Studeren kost geld en is daarom niet
voor iedereen vanzelfsprekend. STUVO+
berekent of je in aanmerking komt voor
een studietoelage van de Vlaamse overheid. En misschien kun je daarop wel
een voorschot krijgen. Kom ook zeker
langs als je je studiegeld gespreid wilt
betalen, vragen hebt over de kinderbijslag of je studie wilt combineren
met een studentenjob.

Je staat er niet alleen voor

Op kot of pendelen?

Onze studentenbegeleiders hebben
veel expertise rond functiebeperkingen,
maar ook studieproblemen pakken ze
samen met jou aan. Je kunt je inschrijven voor sessies of trainingen over
de juiste studieaanpak en de beste
manier om met stress, uitstelgedrag of
faalangst om te gaan. Een individueel
gesprek hoort uiteraard ook tot de
mogelijkheden.

Wie op zoek is naar een kot, kan bij
STUVO+ terecht voor informatie over
het kotleven in de stad. Ze begeleiden
je ook graag bij je zoektocht. Eerst een
jaartje pendelen? STUVO+ kiest voor
duurzame mobiliteit en promoot het
openbaar vervoer. Vraag zeker naar het
voordeligste reistarief!
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SOS studiekeuze
V I N D J E O PL EID ING IN 6 STA PPEN

Infodag 1
6 maart*
Vraag een
brochure
aan!

SEPTEMBER

Infodag 4
4 september*

Infodag 3
26 juni*

Infodag 2
24 april*

LET’S
GO
STAP 6:
IK SCHRIJF ME IN

Openlesdagen
maart 2021*

SID-in

januari 2021

Ligt je studiekeuze vast?
Super! Inschrijven doe
je in 1,2,3.
OKTOBER

NOVEMBER

Vraag een
studieadviesgesprek!

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

In februari kun je samen
met je klas deelnemen aan
interessante workshops.
www.odisee.be/scholen

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

1
Start

6 maart

academiejaar

Vanaf nu kun
je inschrijven!
STAP 1:
ik vraag een brochure aan

STAP 2:
ik win studieadvies in

STAP 3:
ik bezoek een SID-in

STAP 4:
ik volg een les mee*

Wil je meer weten over een van onze
opleidingen? Vraag dan de brochure
aan. We sturen ze graag naar je op.

Ook voor een goed gesprek over je
studiekeuze kun je bij ons terecht.
Samen zoeken we uit wat jouw
talenten en interesses zijn en
welke opleidingen daarbij het
best aansluiten.

In januari worden Studie-informatiedagen (in het kort: SID-ins) georganiseerd in de vijf Vlaamse provincies.
Omwille van de coronamaatregelen
vinden de SID-ins van 2021 digitaal
plaats. Je kunt er kennis maken
met alle studiemogelijkheden na
het secundair onderwijs en vindt
er ook een stand van Odisee.

In maart kun je echte lessen en labo’s
meevolgen. Zo krijg je een voorsmaakje
van wat je volgend jaar te wachten staat.
Snel aanmelden is de boodschap, want
de zitjes zijn beperkt.
www.odisee.be/openlesdagen

www.odisee.be/brochures

studieadvies@odisee.be

STAP 5:
ik kom naar een infodag*
Van maart tot september zijn er
infodagen. Een infodag is de ideale
gelegenheid om informatie te krijgen
uit eerste hand: je kunt studenten en
docenten aan de tand voelen en je
kunt het studiemateriaal en de
labo’s bekijken.
www.odisee.be/infodagen

* Contactrijk als het kan, contactluw als het moet

Schrijf je online in
Vanaf de eerste infodag kun
je online inschrijven via onze
website. Je kunt dat thuis
doen, gewoon vanuit je zetel.

Ga naar
odisee.be/inschrijven

2
3

Heel eenvoudig
Je maakt een account
aan en doorloopt je
inschrijving: opleiding kiezen,
identiteitsgegevens invullen,
pasfoto en de nodige documenten opladen. Klaar!
Je bent ingeschreven!
Je inschrijving is voltooid.
Je ontvangt alle documenten
die je nodig hebt in
je mailbox: het attest
van inschrijving, een
attest voor de NMBS, je
accountgegevens...

Zolang corona rondwaart, blijft social distancing maatregel nummer één op onze campussen. Wij hopen je in
levenden lijve te mogen ontmoeten op al onze informatiemomenten. Maar als het moet, schakelen we in een mum
van tijd over op virtuele contactmomenten. Zo houden we
het samen veilig!
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OPLEIDINGEN BIJ ODISEE

Opleidingen bij Odisee
AALST

BRUSSEL

BRUSSEL TERRANOVA

DILBEEK

GENT

SCHAARBEEK

CAMPUSSEN
BUSINESS
Bachelor in het Bedrijfsmanagement
afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit
afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen
afstudeerrichting Supply chain management* (vroeger: Logistiek management)
afstudeerrichting Marketing
Bachelor of Business management - ENG
Bachelor in het Facility management
Bachelor in Organisatie en management* (vroeger: Office management)
afstudeerrichting Business & languages
afstudeerrichting Health care management
Bachelor in het Vastgoed
Graduaat in de Accounting administration
Graduaat in Marketing- en communicatiesupport
afstudeerrichting Marketingsupport
afstudeerrichting Communicatiesupport
DIGITAL
Bachelor in de Elektronica-ICT
afstudeerrichting Elektronica
afstudeerrichting ICT

A

CAMPUSSEN

BT

D

G

S

SN

Bachelor in de Medische beeldvorming en radiotherapie
Bachelor in Organisatie en management* (vroeger: Office management)
afstudeerrichting Health care management
Bachelor in de Oogzorg
Bachelor in de Verpleegkunde
Bachelor in de Voedings- en dieetkunde
Bachelor in de Vroedkunde
SOCIAL
Bachelor in de Gezinswetenschappen
Bachelor in de Orthopedagogie
Bachelor in het Sociaal werk
afstudeerrichting Maatschappelijk werk
afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk
afstudeerrichting Personeelswerk
Graduaat in het Maatschappelijk werk
TECH
Bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie
afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie

afstudeerrichting Biochemie

EDUCATION

afstudeerrichting Chemie

afstudeerrichting Dierenzorg
afstudeerrichting Groenmanagement

afstudeerrichting Milieutechnologie
Bachelor in de Elektromechanica
afstudeerrichting Elektromechanica
afstudeerrichting Klimatisering
Bachelor in de Elektronica-ICT
afstudeerrichting Elektronica
afstudeerrichting ICT

afstudeerrichting Landbouw

Bachelor in Energietechnologie

afstudeerrichting Voedingstechnologie

Bachelor in het Facility management

Bachelor in de Chemie

Bachelor in de Medische beeldvorming en radiotherapie

afstudeerrichting Biochemie

Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie

afstudeerrichting Chemie

Bachelor in de Toegepaste informatica

afstudeerrichting Milieutechnologie

Bachelor in het Vastgoed

Bachelor in de Energietechnologie

SN

afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de Chemie

Bachelor in de Agro- en biotechnologie

S

Bachelor in de Ergotherapie

Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer

ENVIRONMENT

G

afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

Graduaat in het Programmeren

Educatieve bachelor in het Secundair onderwijs

D

afstudeerrichting Dierenzorg

Bachelor in de Bouw

Educatieve bachelor in het Lager onderwijs

BT

Bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de Toegepaste informatica

Educatieve bachelor in het Kleuteronderwijs

B

Bachelor in de Agro- en biotechnologie

SINT-NIKLAAS
B

A

HEALTH

Graduaat in de Elektromechanische systemen
afstudeerrichting Meet- en regeltechnieken
afstudeerrichting Onderhoudstechnieken
Graduaat in het Programmeren

* We gebruiken alvast de nieuwe naam van de opleidingen,
onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.
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Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer
Graduaat in de Werforganisatie
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KOM NAAR
ONZE INFODAGEN
2021
Zaterdag 06/03/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 24/04/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 26/06/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 04/09/2021
van 9u30 tot 16u30

Onze co-campussen vind je in
Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek, Sint-Niklaas

circlefacebook facebook.com/odiseehogeschool
circletwitterbird @odiseehogesch
circleinstagram @odisee
youtube.com/odiseehogeschool
odisee.be

V.U. Philippe Van Hellemont, Warmoesberg 26, 1000 Brussel, © 2021-v1

Meer info:
odisee.be/infodag

