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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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HEALTH

Heb jij een hart voor mensen en dieren? Wil je graag voor hen zorgen?
En schrikt techniek je niet af? Dan ben je bij Odisee aan het juiste adres.
Steek je handen uit de mouwen in een van onze Health-opleidingen.

WORD
EEN
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Gezondheidsexpert

Aan het roer

Persoonlijke stempel

Kennis én attitude

Bij Odisee hanteren we bij alle opleidingen actieve werkvormen. Die keuze
geeft je veel ruimte om al doende te
leren en ondertussen werk te maken
van je persoonlijke ontwikkeling. Het is
een aanpak waarbij je zélf aan het stuur
zit. We verwachten flink wat zelfstandig
werk en maken je voor een stuk zelf
verantwoordelijk voor je opleiding.
Tegelijk kun je rekenen op individuele
begeleiding, toegespitst op jouw
noden en wensen.

Professionele vaardigheden ontwikkel
je tijdens stages en in skillslabs.
Doorheen je hele opleiding doe je
realistische ervaringen op in de praktijk.
Onderdelen die je wat minder liggen,
kun je zelfstandig oefenen. Zo krijgt
iedereen op zijn eigen tempo de nodige
competenties onder de knie. Je maakt
opdrachten waarmee je buiten de les
de leerstof voorbereidt of inoefent.
En je voert in de loop van je opleiding
verschillende projecten uit, zowel
zelfstandig als in groep.

Via opdrachten, groepssessies en
discussies sta je uitgebreid stil bij je
persoonlijke ontwikkeling en denk je na
over hoe je je talenten verder vorm kunt
geven. Zo leer je jezelf beter kennen
en zoek jij jouw eigen weg. Want naast
de beroepsvaardigheden en kennis die
je verwerft voor je toekomstige rol is
ook je houding cruciaal om een echte
professional te worden.

Ontdek jezelf
Tijdens je opleiding krijg je heel veel
ruimte om goed na te denken over je
studie(keuze). We geven je de kans om
je opleiding af te stemmen op je eigen
capaciteiten en interesses. Daardoor
kun je tijdig inspelen op problemen
of lacunes in je kennen en kunnen. Je
legt die hele ontwikkeling ook vast: je
verzamelt opdrachten, projecten en
ervaringen die later bij het solliciteren
goed van pas zullen komen.

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

In je opleiding als
gezondheidsexpert
staan jouw talenten,
beroepsvaardigheden
en inzet cruciaal.
Dankzij stages en labs
doe je bakken ervaring
op en ben je snel inzetbaar
op de arbeidsmarkt.
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Werk je graag met dieren? Dan is de afstudeerrichting Dierenzorg, een onderdeel
van 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. In deze Health-brochure gaan we dieper in op de specialisatie Dierenzorg. (Als je ook interesse
hebt in Groenmanagement, Landbouw
of Voedingstechnologie, vind je daarover meer info in de Environmentbrochure van Odisee).
Maar 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 loopt
daarbij als een rode draad in onze
opleiding. En maak je geen zorgen, je
hebt geen specifieke voorkennis nodig
om met deze opleiding te starten.
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Van macro naar micro
De opleiding Agro- en biotechnologie
bestaat uit een deel specialisatie en een
deel algemene kennis. Je specialisatie,
in dit geval Dierenzorg, kies je al in
het eerste jaar. Dat pakket groeit ook
doorheen je opleiding. In het laatste
jaar ben je bijna voltijds bezig met
je specialisatie tijdens je stage en je
eindwerk. Daarnaast krijg je algemene
vakken zoals Communicatie, Ethiek
en Economie, maar ook Plantkunde,
Dierkunde en Microbiologie behoren tot
dat basispakket. Je werkt 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.

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.

Praktijk en stage

Onderzoek

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

Veel docenten zijn ook actieve onderzoekers. De nieuwste bevindingen
stoppen ze in je cursussen. In Agro- en
biotechnologie kun je zelf proeven van
de echte wetenschap.

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

Afstandsonderwijs

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
avondopleiding is gelijk aan de
dagopleiding en 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

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

Student Dierenzorg
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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.

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

STUDIEPROGRAMMA DIERENZORG
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 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?
Dierenzorg 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.
☐ 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

Meer info over
Dierenzorg vind je op
odisee.be/dierenzorg
26
15

21

32
6

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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Handen
uit de mouwen
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
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.

Op afstand
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.

Beter duurzaam
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

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

Praktisch bekeken
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.

Ethiek voorop
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.

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.

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

Eerstejaars dierenzorg
leren omgaan met reptielen en amfibieën.

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.

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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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

Zo kan een week in het eerste semester eruit zien:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

9u
10u
11u

Afstudeervak

Afstudeervak

12u

Informatievaardigheden

Rekenvaardigheden

13u

Excursie,
bedrijfsbezoek,
practica...

ICTvaardigheden

Actuele
thema’s
Zingeving
en levensbeschouwing

14u
15u

Actuele
thema’s

Anorganische
chemie

Plantkunde

16u

Zo kan een week in het tweede semester eruit zien:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Dierkunde

Afstudeervak

Ethiek

ICTvaardigheden

Organische en
biochemie

Afstudeervak

9u
10u
11u

Afstudeervak

Rekenvaardigheden
Algemene
economie

12u
13u
14u
15u

Afstudeervak

Afstudeervak

Excursie,
bedrijfsbezoek,
practica...

16u

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

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

s de
rst tijden
Grote do op Campus
iz
u
-q
ee
Odis
as.
Sint-Nikla

VOLG AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
(ODISEEAGROBIO) OP FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN
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JAARPLANNING
Vanaf week één ben je al bezig met je afstudeerrichting.
Opwoensdag 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.

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

WAAR KUN JE AAN
DE SLAG?
Afstudeerrichting
Voedingstechnologie

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

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

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

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?
13
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HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

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.

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

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!

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

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

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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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.

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

387

STUDENTEN
32% JONGENS
68% MEISJES

1

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

22%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

72%

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

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

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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BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen, technologie, chemie en biologie?
Wil je je verdiepen in laboratoriumwerk, microscopie en onderzoek? En heb je zin
om je steentje bij te dragen tot de ontwikkeling van diagnosetechnieken en therapieën?
Dan is de opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie iets voor jou!

BACHELOR
IN DE

Biomedische
laboratoriumtechnologie
Biomedische laboratoriumtechnologie is een
praktijkgerichte opleiding met een theoretische
onderbouw. Een combinatie die de opleiding
veelzijdig en afwisselend maakt. In het eerste jaar
volg je gemeenschappelijke vakken voor de twee
afstudeerrichtingen en bouw je een brede algemene wetenschappelijke basis op met Chemie, Microbiologie, Biomoleculen en Cel- en weefselleer. De
focus ligt altijd op labo-onderzoek. Van bij de start
proef je van verschillende labo’s zodat je in de
loop van het jaar een gefundeerde keuze kunt maken tussen de twee afstudeerrichtingen: Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
of Medische laboratoriumtechnologie. Ondertussen ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden en
werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Vanaf het
tweede jaar volg je meer gespecialiseerde vakken
en oefen je in integratielabo’s. In het derde jaar
ben je een volledig semester op stage, eventueel
in het buitenland. Met een bachelorproef sluit je
je opleiding af.

Duwtje in de rug
Kreeg je minder dan drie uur wiskunde of een
beperkt pakket chemie in het middelbaar, dan
kun je bij ons een instapcursus Wiskunde, Chemie
of Bio-organische chemie volgen. Heb je weinig

16

of geen labo-ervaring, dan kun je de instapcursus
Labovaardigheden volgen. Kun je nog wat extra
oefeningen gebruiken? Via het monitoraat kun je
tijdens het academiejaar (gratis) ondersteunende
lessen volgen met extra uitleg voor Toegepaste
fysica, Wiskunde, Chemie, Biomoleculen en
Fysiologie.

Alles voor de beste opleiding
Moderne infrastructuur is een absolute must voor
de opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie. En die is zeker aanwezig op de Technologiecampus in Gent. De campus is uitgerust met
nieuwe laboratoria waar je met maximaal twintig
studenten samenwerkt. Kleine groepen dus, want
bij Odisee ben je geen nummer. De afstand tussen
onze studenten en docenten is heel klein, dat blijkt
uit de bevraging van de eerstejaarsstudenten over
hun opleiding. Zit je met een specifiek probleem,
dan helpt het docententeam je graag verder.

SECUNDAIR ONDERWIJS

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Bachelor in de
Biomedische laboratoriumtechnologie
is zeker iets voor jou,
als je je hierin herkent:
☐ Voor wetenschappen mogen ze
me altijd wakker maken.
☐ Ik bekijk het leven het liefst door
een microscoop.
☐ Ik werk nauwkeurig, ben betrouwbaar en praktisch ingesteld.
☐ In een labo voel ik me als een vis
in het water.
☐ De oorzaken van ziektes bij
mensen, planten en dieren
boeien me.

Ik doe stage als biomedisch
laborant in Helsinki, waar ik ook
mijn researchproject doe in het
labo biotechnologie. Hoewel ik hier
nog elke dag bijleer, kan ik toch al
ongeveer over alles meepraten en
voel ik me ook echt ‘aan het werk’.
Ik ben klaar om te gaan solliciteren.
Freya Vynck

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

Meer info over deze
bachelor vind je op
odisee.be/BLT

Studente Farmaceutische en biologische
laboratoriumtechnolgie
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BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
AFSTUDEERRICHTING FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Heb je interesse in biotechnologisch of farmaceutisch onderzoek?
Ben je nauwkeurig en praktisch ingesteld? En lijkt werken in een
onderzoekslaboratorium of in de farmaceutische sector je wel wat?
Dan kies je voor de afstudeerrichting Farmaceutische en biologische
laboratoriumtechnologie.

AFSTUDEERRICHTING

Farmaceutische
en biologische
laboratoriumtechnologie

Wat studeer je?
Het eerste jaar van je opleiding is
gemeenschappelijk voor de twee
afstudeerrichtingen. Daarna specialiseer je je. Stap voor stap krijg je de
theorie onder de knie en ontwikkel je
je praktische vaardigheden binnen het
domein van de Gentechnologie, Microen moleculaire biologie, Immunologie,
Geneesmiddelenleer en tarificatie,
Toxicologie, Galenica en Fysiologie.

Je werkt ook aan je communicatieve
vaardigheden en verwerkt gegevens uit
de vakliteratuur.

Stagemogelijkheden
Je sluit je opleiding af met een stage
van zeventien weken in een laboratorium van een farmaceutisch of biotechnologisch bedrijf, een instelling of een
universiteit. Een stage in het buitenland
behoort ook tot de mogelijkheden.

Vakken in de kijker
Een nieuwe opleiding betekent een
heleboel nieuwe vakken. Hieronder
ontdek je de belangrijkste vakken die
aan bod komen in de opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie.

Biomoleculen
In dit opleidingsonderdeel kom je alles
te weten over de indeling, structuur en
functie van de voornaamste cellulaire
bouwstenen (koolhydraten, proteïnen,
lipiden en nucleïnezuren) en biochemische processen.
Fysiologie
Bij Fysiologie bestudeer je de werking
van álle orgaanstelsels (hou je vast):
huid-, beender-, spier-, zenuw-, bloed-,
lymfe-, ademhalings-, spijsverterings-,
urinair, hormoon- en voortplantingsstelsel.
Labo
Onmisbaar bij Biomedische laboratoriumtechnologie, want maar liefst een
derde van de opleiding bestaat uit labo’s.

Ik deed een vakantiejob in een laboratorium en daar kreeg ik de
smaak te pakken. Ik koos voor Farmaceutische en biologische
laboratoriumtechnologie en breng dus heel wat uren door in de
labo’s. Het maakt de opleiding zo praktijkgericht. Dat praktische
werk is heel boeiend, want dan mag ik zelf nadenken en dingen
uitvoeren. Een aangename afwisseling met de theorielessen!
Lynn Thomas
Studente Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
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Labo’s zijn onmisbaar in de opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie. Je bent er maar liefst een derde van je totale lestijd
mee bezig. Alleen zo leer je de kneepjes van het vak.
Jos Parmentier
In de eerste opleidingsfase starten we
met basislabo’s zoals Microbiologie en
Chemische analyse. Vervolgens schakelen we een tandje hoger en houden
we ons bezig met beroepsgerichte
laboactiviteiten zoals Cel- en weefselleer, Immunologie en hematologie en
Biomedische en farmaceutische analyse.
Wetenschappelijke vorming
Een vak waarin statistiek, taalvaardigheden en wetenschappelijk rapporteren
aan bod komen. Eerst bepaal je een
zoekstrategie, dan verzamel je wetenschappelijke bronnen, op basis daarvan
schrijf je een paper en die vat je samen
in een poster. Een hele uitdaging!
Persoonlijke en professionele
ontwikkeling
Talentontwikkeling is één van onze belangrijkste pijlers. In dit opleidingsonderdeel leer je jezelf kennen en breng je je
persoonlijke en professionele leerproces
in kaart. Aan de hand van verschillende
activiteiten maak je kennis met de professionele omgeving van een biomedisch laboratoriumtechnoloog. De ideale manier
om je talenten nog verder te ontwikkelen.
Labo biotechnologie
In het Labo biotechnologie oefen je
verschillende technieken in uit het domein
van de DNA- technologie, om deze geïntegreerd te kunnen inzetten bij kloneringsexperimenten. Ook eiwittechnologie komt
aan bod. Je krijgt een introductie tot plantenweefselcultuur en in bio-informatica
leer je biologische databanken gebruiken.
Labo farmaceutische analyse
In het labo farmaceutische analyse
maak je kennis met het bereiden van
farmaceutische preparaten en met de
verschillende analysetechnieken die
te maken hebben met de kwalificatie,
kwantificatie en kwaliteitscontrole van
farmaceutische bereidingen.

Opleidingshoofd Biomedische laboratoriumtechnologie
Technologiecampus Gent | jos.parmentier@odisee.be

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

STUDIEPROGRAMMA FARMACEUTISCHE
EN BIOLOGISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Chemie
Biomoleculen
Fysiologie
Microbiologie
Toegepaste fysica
Toegepaste wiskunde
Labo cel- en weefselleer
Labo chemische analyse
Labo biomedische en farmaceutische analyse
Labo microbiologie
Labo immunologie en hematologie
Persoonlijke en professionele ontwikkeling
en internationale aspecten
Statistiek en onderzoeksvaardigheden
Biotechnologie
Instrumentele technologie
Modelorganismen
Farmacologische zorg en farmacognosie
Labo biotechnologie
Labo galenica
Integratielabo
Toegepaste farmacologie
Toxicologie en farmacokinetiek
Keuzevak:
- Parasitologie en virologie
- Proefdierkunde
- Pathologie
- EHBO
- Entrepreneurial skills
- Skills for the future
- Basisprincipes verkoop
- Vak uit een andere opleiding van Odisee

8
9
8
3
3
3
3
4
6
3
3

8
4
6

4

3

6

4

4

5
7
5
3
4
5
4
3

Stage
Bachelorproef
AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

4

6
3
3
3
3

21
9
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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BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
AFSTUDEERRICHTING MEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Ben je klaar voor je eerste stappen in de medische wereld?
Wil je stalen van bloed, weefsel, urine en andere lichaamsvochten
onderzoeken? En kijk je ernaar uit om ziekten op te sporen die het
gevolg zijn van een infectie, een intoxicatie, een genetische afwijking
of een storing in het metabolisme? Dan kies je voor de afstudeerrichting
Medische laboratoriumtechnologie.

AFSTUDEERRICHTING

Medische
laboratoriumtechnologie

Wat studeer je?
Het eerste jaar van je opleiding is
gemeenschappelijk voor de twee
afstudeerrichtingen. Daarna specialiseer je je. Je wordt een laboratoriumtechnoloog met theoretische kennis en
praktische vaardigheden in hematologie, medische microbiologie, klinische
chemie en moleculaire diagnostiek.
Je ontwikkelt ook je communicatieve
vaardigheden en verwerkt gegevens uit
de vakliteratuur.

Stagemogelijkheden
Je sluit je opleiding af met een stage

van zeventien weken in een ziekenhuis
of medisch privélaboratorium. Je werkt
daar op de afdelingen klinische chemie,
hematologie en microbiologie. Daarover schrijf je ook je bachelorproef. Een
stage in het buitenland behoort ook tot
de mogelijkheden.

Fysiologie

Vakken in de kijker

Labo

Biomoleculen
In dit opleidingsonderdeel kom je alles
te weten over de indeling, structuur en
functie van de voornaamste cellulaire
bouwstenen (koolhydraten, proteïnen,
lipiden en nucleïnezuren) en biochemische processen.

Bij Fysiologie bestudeer je de werking van
álle orgaanstelsels (hou je vast): huid-,
beender-, spier-, zenuw-, bloed-, lymfe-,
ademhalings-, spijsverterings-, urinair,
hormoon- en voortplantingsstelsel.

Onmisbaar bij Biomedische laboratoriumtechnologie, want maar liefst een
derde van de opleiding bestaat uit labo’s.
In de eerste opleidingsfase starten we
met basislabo’s zoals Microbiologie en
Chemische analyse. Vervolgens schakelen we een tandje hoger en houden
we ons bezig met beroepsgerichte
laboactiviteiten zoals Cel- en weefselleer,
Immunologie en hematologie en Biomedische en farmaceutische analyse.

Ik heb gekozen voor Medische laboratoriumtechnologie
omdat de opleiding een unieke combinatie brengt. Enerzijds
is er het medische aspect, waarbij je meehelpt aan de
diagnosevorming van patiënten. Anderzijds doe je praktisch
labowerk. De labo’s van Odisee zijn heel goed uitgerust: een
aangename omgeving om nieuwe dingen te leren.
Zoë Vanhoenacker
Studente Medische laboratoriumtechnologie
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TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

STUDIEPROGRAMMA MEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Persoonlijke en professionele
ontwikkeling
Talentontwikkeling is één van onze
belangrijkste pijlers. In dit opleidingsonderdeel leer je jezelf kennen en
breng je je persoonlijke en professionele leerproces in kaart. Aan de hand
van verschillende activiteiten maak je
kennis met de professionele omgeving
van een biomedisch laboratoriumtechnoloog. De ideale manier om je talenten
nog verder te ontwikkelen.
Hematologie
Hematologie is de wetenschap die zich
bezighoudt met de fysiologie en pathologie van het bloed en de bloedvormende organen. Je bestudeert het normale
en abnormale bloedbeeld en je verkent
laboratoriumtechnieken voor onderzoek van bloed. Je gaat dieper in op
bloedgroepen en stolling. Je krijgt les
van gastdocenten die gespecialiseerd
zijn in hematologie.
Klinische chemie
Binnen dit vakgebied neem je urinestalen en sera onder de loep. Je analyseert
specifieke componenten via microscopische en chemische onderzoeksmethodes en je probeert op die manier verschillende ziektes zoals diabetes, nier- en
leveraandoeningen te achterhalen.
Labo immunologie
In het labo immunologie spoor je in
het bloed antistoffen op die gericht zijn
tegen allerlei ziekteverwekkers zoals
reuma, toxoplasmose, klierkoorts...

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Chemie
Biomoleculen
Fysiologie
Microbiologie
Toegepaste fysica
Toegepaste wiskunde
Labo cel- en weefselleer
Labo chemische analyse
Labo biomedische en farmaceutische analyse
Labo (medische) microbiologie
Labo immunologie en hematologie
Persoonlijke en professionele ontwikkeling en
internationale aspecten
Statistiek en onderzoeksvaardigheden
Hematologie
Klinische chemie
Kwaliteitszorg
Moleculaire diagnostiek
Pathologie
Labo klinische analyse
Labo moleculaire diagnostiek
Labo pathologische anatomie
Beroepsreglementering en ethiek
Klinische chemie en hematologie
Medische microbiologie en immunologie
Parasitologie en virologie
Labo klinische analyse en hematologie
Integratielabo
Keuzevak
- Biotechnologie
- Modelorganismen
- Toxicologie en farmacokinetiek
- EHBO
- Entrepreneurial skills
- Skills for the future
- Basisprincipes verkoop
- Vak uit een andere opleiding van Odisee
Stage
Bachelorproef

8
9
8
3
3
3
3
4
6
3
3

8
9

3

3

4

4

4

5
3
6
3
4
3
6
3
3
3

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

3
3
3
6
5
3

23
7
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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BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Handen
uit de mouwen
EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

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

Labo’s à volonté
Alle lessen vinden plaats op de Technologiecampus in Gent. Dat betekent:
op eender welk moment een perfect
uitgerust laboratorium ter beschikking.
En aan labo’s geen gebrek bij Biomedische laboratoriumtechnologie. Tijdens
integratielabo’s combineer je zelfs labo’s
uit andere vakken, zodat je je nog beter
kunt voorbereiden op je stages. De begeleide werkcolleges zijn er dan weer om
je te verdiepen in de leerstof. In kleinere
groepen maak je oefeningen terwijl je intensief begeleid wordt. Heb je een vraag,
dan lost de docent die ter plekke op.

je samen een case uitwerkt binnen de
digitale zorginnovatie.

Neem eens een kijkje
In het tweede jaar krijg je maar liefst
twee stages: een kijkstage en een sociale stage. Tijdens de kijkstage loop je één
of twee volledige dagen mee met een
derdejaarsstudent op de stageplaats.
De sociale stage maakt deel uit van het
empathieproject.
Docent #biomedischelaboratoriumtechnologie
Brecht Gryson toont leerlingen van OLV College
Zottegem hoe ze medicijnen kunnen identificeren. “Door het smeltpunt te bepalen, kunnen
we verschillende soorten pijnstillers van elkaar
onderscheiden”, klinkt het. #odisee

zoekt bedrijven en medische, farmaceutische en biotechnologische labo’s. En we
verwelkomen regelmatig gastsprekers uit
het werkveld op onze campus.

Koppen bij elkaar

Fotograaf op bezoek: studenten in actie
tijdens de labo’s

Met één been in het werkveld
Al tijdens je opleiding proef je van alle
toekomstmogelijkheden die Biomedische
laboratoriumtechnologie biedt. Je be-
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Als je kiest voor Medische laboratoriumtechnologie, dan neem je deel aan
het IPO-project. Dat houdt in dat je
een hele dag samenwerkt met andere
disciplines zoals Verpleegkunde en
Ergotherapie. Tijdens dat IPO-project
stel je een gezamenlijk zorgplan op voor
een patiënt. Een goede oefening voor
later, wanneer je op de werkvloer met
veel zorgverleners samenwerkt. Of je
kiest voor een innovatieproject waarbij

Aan jou de keuze
Bij Odisee sta jij aan het roer. Daarom
bieden we je verschillende keuzevakken
aan. Wil je later als vertegenwoordiger
aan de slag, dan kies je in het derde jaar
de Inleiding in de basisprincipes van de
verkoop. Op Campus Sint-Niklaas kun
je Proefdierkunde volgen. Slaag je voor
dat vak, dan krijg je een certificaat dat
je toelaat om later met proefdieren te
werken.

Studenten aan het woord
Vanaf de zijlijn toekijken hoe beslissingen genomen worden? Vergeet het
maar! Onze studenten bepalen mee
de koers van Odisee. Ze zijn zowel in
de Algemene Studentenraad als in het
kernteam (waarin o.a. het opleidingshoofd en docenten zetelen) vertegenwoordigd.

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

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 hogescholen en universiteiten van onder andere
Finland, Zweden, Denemarken, Spanje,
Frankrijk, Portugal, Italië, Ierland, de
Verenigde Staten en Canada. Daar
kun je stage lopen of je bachelorproef
maken. We hebben ook een nauwe
band met de beroepsvereniging voor
laboratoriumtechnologen (BVLT),
het ILVO, ziekenhuizen in Oost- en
West-Vlaanderen, privélabo’s, Technologiepark Zwijnaarde en verschillende
onderwijsinstellingen.

De lesweken zitten er reeds
op, vandaag vinden de
laatste inhaallabo’s plaats.
Hier zie je een impressie
van het laatste labo
Farmaceutische analyse I
in 1BLT1.

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.

Evelien doet een buitenlandse stage in het
Dublin Institute of Technology. Ze stelt haar
project voor op de posterbeurs.
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IN THE PICTURE

Het leven
zoals het is

Technologiecampus Gent
Kies je voor de bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie 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.

op
Wat een drukte
mpusgent
#technologieca
ee
dis
#o
g
da
#info

Heb jij o
n
gezien ze nieuwe ban
aa
k
zon is e n gebouw L&M en al
r
?
PS: te g al... nu enkel ji De
eb
jn
huisvad ruiken als go og!
ed
e
#handle r ;) #stuvoplus e
gen
withcare
#cadea t
utje

ow.
Tomorr atschool #BLT
y
#firstda
#odisee

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
24

Hoe ziet een week van een student uit je opleiding eruit?
Per week heb je gemiddeld 24 uur les. We proberen de lessen zo goed mogelijk
te groeperen, zodat pendelstudenten niet onnodig veel moeten reizen. In je lesrooster staan dus weinig of geen springuren. Twee halve dagen per week heb je
‘vrij’. Die tijd kun je gebruiken om opdrachten te maken, verslagen te schrijven,
samen te komen voor groepswerken of te studeren.
In het eerste jaar heb je anderhalve dag labo per week. Vanaf het tweede jaar
bouwen we de labo-uren op tot ongeveer de helft van je totale aantal lesuren.
Gespreid over de hele opleiding loop je 600 uur stage, waaronder een volledig
semester stage in het derde jaar. Aan het einde van de opleiding schrijf je je
bachelorproef. Daarna ben je volledig klaar om het werkveld in te duiken.

NA JE DIPLOMA
Onze afgestudeerde studenten van de opleiding Biomedische
laboratoriumtechnologie hebben een uitstekende reputatie in het
werkveld. Dankzij onze goede samenwerking met verschillende
laboratoria zijn onze studenten overal erg gegeerd. Velen hebben
zelfs al een job voor ze afgestudeerd zijn.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?
Afstudeerrichting Medische
laboratoriumtechnologie
(MLT)
Medisch laboratoriumtechnoloog is
een erkend beroep. Dat betekent dat je
alleen met dit diploma in een klinisch
of medisch labo mag werken. Als MLT’er
mag je ook bloed prikken. Naast de
dagelijkse laboanalyses kom je dus ook
regelmatig in contact met patiënten.
Meestal ga je aan de slag in een ziekenhuis, een privélabo of aan een universiteit. Ook in de medische sector word
je hartelijk ontvangen, bijvoorbeeld als
technisch-commercieel vertegenwoordiger van apparatuur of producten.

Afstudeerrichting Farmaceutische en biologische
laboratoriumtechnologie
(FBT)
De meerderheid van deze afgestudeerden belandt in onderzoekslabo’s aan
een universiteit, in de industrie of aan
een onderzoeksinstelling. Een klein
aantal afgestudeerde Farmaceutische
en biologische laboratoriumtechnologen wordt vertegenwoordiger van
medische apparatuur of komt in het
onderwijs terecht. Je kunt ook een
bijkomende apotheekstage doen. Na
die stage krijg je de erkenning ‘Farmaceutisch-technisch assistent’. Meer info
over de bijkomende stage vind je bij
Dienst Odisee Advanced Education.

VERDER
STUDEREN
• Banaba Medische laboratoriumtechnologie na Farmaceutische
en biologische laboratoriumtechnologie (of omgekeerd)
• Postgraduaat Marketing en
business development
• Verkorte educatieve bachelor
• Schakelprogramma naar
de master in de Industriële
wetenschappen (biochemie,
chemie of biowetenschappen),
Biomedische wetenschappen,
Biochemie-biotechnologie.
• Studieduurverkorting voor
Farmaceutische wetenschappen

Wist je dat
97,8% van de
afgestudeerden
na 1 jaar aan
het werk is?
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BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Deze voormiddag strijkt
onze filmcrew neer bij #biomedischelaboratoriumtechnologie. En actie! #odisee
#technologiecampusgent

Persoonlijke
begeleiding

Heb je geen chemische, wiskundige
(minder dan 3 uur) of labo-achtergrond
vanuit het middelbaar, dan kun je vóór
de start van het academiejaar een
instapcursus volgen. In de loop van het
eerste jaar krijg je een leermotivatietest
(LEMO) en een taaltest voorgeschoteld.
Scoor je nog niet voldoende op bepaalde onderdelen, dan kun je taalateliers
volgen om je taalvaardigheden aan te
scherpen. Na de herfstvakantie leg je
voor drie vakken proefexamens af. Die
tellen voor 10% mee en geven je een
goed zicht op je studieaanpak.

Hoe kleiner hoe beter
Niet alleen bij de labo’s, ook bij de
meeste theorievakken verwerk je de
leerstof in kleine groepen. Begeleiding
door je P&P-coach gebeurt zowel in
(kleine) groepen als individueel. Heb je
nog vragen over vrijstellingen, deelevaluaties of je examens, dan kun je bij een
van de vier trajectbegeleiders of (in het
eerste jaar) bij de eerstejaarscoördinatoren terecht. We krijgen ook jaarlijks
bezoek van STUVO+ om de studieplanning te bespreken. Zo zie je maar, we
doen er alles aan om je een aangename
studententijd te laten beleven. Zowel
op als naast de schoolbanken.

GA 100% VOOR JE TALENT!
Tweelingzusjes Daisy en Evy
zijn afgestudeerd! #biomedischelaboratoriumtechnologie #odisee
Foto: Jobat.be

Positief nieuws uit de
farmaceutische en chemi
chemische sector: de nood aan
jong talent blijft groot.

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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Bij Odisee leggen we de focus graag op
talent. We halen het onderste uit de
kan om je talenten te ondersteunen
en verder te ontwikkelen. We zetten
in op je persoonlijke & professionele
ontwikkeling (P&P). Een P&P-coach
begeleidt je in je persoonlijke talentontwikkeling. Je werkt onder andere
rond teamspirit, empathie en conflicthantering. Daarnaast doe je ook aan
maatschappelijke dienstverlening.
Je wordt bijvoorbeeld ingeschakeld
om wetenschapslessen te geven in de
multiculturele lagere Rabotschool in
Gent. Tijdens de sollicitatietrainingen
krijg je een fictieve sollicitatie voorgeschoteld. Die probeer je zo goed
mogelijk te voltooien. Vervolgens krijg
je feedback waarmee je aan de slag
gaat voor de volgende training.

Talentenbadge
En we gaan nog verder in de ontwikkeling van je talenten. Op een
talentenfoto breng je je talenten in
beeld en een groeimeter geeft aan
in welke mate je talenten evolueren.
Het is aan jou om zelf symposia en
bijscholingen te zoeken en die te
volgen. Zo specialiseer je je stap voor
stap in de Biomedische laboratoriumtechnologie. Het eindresultaat is een
persoonlijke talentenbadge, naast je
resultaten en diploma’s. Je talentenbadge zorgt ervoor dat je sterker in je
schoenen staat tijdens toekomstige
sollicitatieprocedures.

1

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

377

STUDENTEN
29% JONGENS
71% MEISJES

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?
Wat zijn volgens onze studenten de
grootste troeven van de opleiding
Biomedisch laboratoriumtechnologie?
Ontdek hier de resultaten in cijfers.

ONZE STERKSTE

16%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

78%

VAN DE STARTERS
STROOMT DOOR
NAAR HET 2DE JAAR

€ 947

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

TECHNOLOGIECAMPUS GENT

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

9,7/10

Studiebelasting

8,7/10

Goede
jobvoorbereiding

9,7/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

9,7/10

Bereikbaarheid
docenten

9,5/10

Organisatie
opleiding

8,4/10

Lokalen

8,7/10

Studiemateriaal

9,2/10

Stagebegeleiding

9,5/10

97,8%
IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 4 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245+

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT
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ERGOTHERAPIE

Ben jij behulpzaam ingesteld? Geeft het je voldoening om mensen
met gezondheidsproblemen te begeleiden en hen opnieuw maximaal
zelfredzaam te maken? En ben je bereid om het beste van jezelf te
geven in een praktische opleiding die perfect bij je interesses past?
Dan heb je je opleiding gevonden: Ergotherapie.

BACHELOR
IN DE

Ergotherapie
Een ergotherapeut werkt aan de
revalidatie van mensen die een ongeval
hebben gehad of door andere gezondheidsproblemen tijdelijk of permanent
met een handelingsprobleem leven.
Via aangepaste activiteiten leer je hen
hoe ze opnieuw maximaal zelfredzaam
kunnen zijn, thuis op het werk en in hun
vrije tijd. Als ergotherapeut behandel je
dus niet de ziekte maar wel het handelingsdefect en de praktische gevolgen
die daaruit voortvloeien.

Ontdek de ergotherapeut
in jezelf
In het eerste jaar leer je het fenomeen
‘mens’ kennen en bouw je expertise op
over het menselijk handelen. Creatieve en expressieve belevingssituaties
geven je inzicht in je eigen handelen,
de factoren die je handelen bepalen
en je dagelijkse gewoontes. Je krijgt
van in het begin een helder beeld van
wat de job van een ergotherapeut juist
inhoudt. Je observeert en leert de therapeutische basisvaardigheden. Ook je
houding, manier van communiceren en
sociale vaardigheden spelen een grote
rol. Dankzij die grondige kennismaking
ontdek je snel of er een ergotherapeut
in jou schuilt.

28

Van bed naar rolstoel
In het tweede jaar verschuift de
aandacht naar het problematische
handelen. Je bestudeert ‘ziek zijn’ in de
breedste zin van het woord en vooral
hoe je daar therapeutisch mee omgaat.
Je leert verschillende therapieën
kennen en oefent een pak specifieke
beroepsvaardigheden, zoals cliënten
transfereren van hun bed naar een rolstoel, of van een rolstoel in een auto. Je
komt ook te weten welke ergonomische
aanpassingen aan gebouwen of kleding
nuttig zijn bij bepaalde motorische problemen. En je leert klinisch redeneren
zodat je een doelgerichte en effectieve
therapie kunt uitdokteren.

Jij als bijna-therapeut
In het derde jaar staat je bachelorproef
en de internationale stage centraal. Op
het einde van het tweede jaar begin je
je daar al op voor te bereiden: planning,
organisatie, een taal studeren… Je
denkt en handelt in het laatste jaar echt
als een therapeut, of beter: als de therapeut die jij (bijna) bent. Odisee levert
geen standaardtherapeuten af. Ook met
je diploma in zicht blijf je reflecteren
over je eigen leerproces en het parcours
dat je intussen afgelegd hebt.

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Bachelor in de Ergotherapie
is zeker iets voor jou, als je
je hierin herkent
☐ Ik leg graag dingen uit en
moedig mensen aan om actief
mee te doen.
☐ Ik ben geboeid door de bewegende, denkende, handelende en
voelende mens, kortom door de
mens als complex geheel.
☐ Ik ben vindingrijk en bedenk
graag oplossingen voor grote
en kleine problemen.
☐ Om een doel te bereiken,
geef ik het beste van mezelf.
☐ Ik werk graag zelfstandig maar
vind het ook fijn om af en toe
samen te werken met een team.

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

De opleiding Ergotherapie bereidt
je uitstekend voor op later, want je
krijgt de kans om heel wat ervaring
op te doen tijdens verschillende
stages. In het laatste jaar zelfs drie
keer twee maanden lang. Zo kun je
alles wat je in theorie hebt geleerd
toepassen in de praktijk. Ook bouw
je al relaties op met patiënten, wat
supertof en leerrijk is.

Meer info over
Ergotherapie vind je op
odisee.be/ergo

Nisrine Benmalek
Studente Ergotherapie
•
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ERGOTHERAPIE

Vakken in
de kijker
Leerlijnen

Hieronder ontdek je de belangrijkste vakken die
aan bod komen in de opleiding Ergotherapie.

Ergotherapeutische
vaardigheden

In de opleiding Ergotherapie krijg je
eerst theorie, die je vervolgens toetst
in het skillslab en pas daarna toepast
in het werkveld. Zo leer je de ergotherapeutische discipline stap voor stap
kennen. Je ontdekt eerst hoe je op de
juiste manier een handelingsprobleem
vaststelt vooraleer je het probleem
verhelpt op basis van Evidence based
practice.

Tijd voor concrete basistechnieken
zoals rolstoelvaardigheden, loophulpvaardigheden en transfers. Je
ervaart zelf hoe het voelt om iets niet
meer te kunnen. Je leert onder andere
observeren, gesprekken aanknopen en
instructies geven.

Anatomie en fysiologie

Klinisch redeneren
In dit vak kom je alles te weten over de
inhoud van ergotherapie en de job van
een ergotherapeut. Dat betekent eerst
veel theorie, want als student moet
je goed weten wie en wat je later gaat
behandelen. Daarna verdiep je je verder
in de theorie, maar begin je ook al veel
te oefenen. Je denkt planmatig na over
handelingsproblemen en botst daarbij
ongetwijfeld op een aantal uitdagingen.
Tijdens stages leer je al doende, aan het
einde mag je zelfs een aantal verbeteracties voorstellen voor de dienst waar
je stage loopt. Kortom, je werkt op drie
niveaus: micro (cliënt), macro (overheid) en meso (werkveld).

Bij Anatomie en Fysiologie bestudeer
je de interne werking van het lichaam
en de organen. Tegelijk leer je hier de
principes van basic life support aan.

Bewegingsanalyse
Bij dit vak leer je hoe onze spieren en
botten werken, wat het nut van onze
pezen is en hoe de zwaartekracht
inwerkt op ons lichaam. Om dit inzichtelijk te bestuderen, kun je op jouw
campus ook gebruik maken van virtual
reality. Je krijgt een stevige inleiding in
Ergonomie en ontdekt hoe je je
lichaam kunt gebruiken op
een energiebesparende
manier.

Ik heb al enkele stages achter de rug en weet al
heel goed wat me later als ergotherapeute te
wachten staat. Ik werkte al met verschillende
doelgroepen en maakte kennis met verschillende
types van cliënten. Dat is zeker een troef.
Yolien Fransoo
Studente Ergotherapie
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STUDIEPROGRAMMA ERGOTHERAPIE
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN
GROEIEN ALS ERGOTHERAPEUT
Organisatie van de gezondheidszorg
Professioneel ontwikkelingsplan
Werkveldervaring
Professioneel ontwikkelingsplan en
internationaal project
Interdisciplinaire samenwerking en management
DENKEN ALS ERGOTHERAPEUT
Klinisch redeneren
Psychomotorische ontwikkeling
Evidence Based Practice
Bachelorproef
HANDELEN ALS ERGOTHERAPEUT
Ergotherapeutische vaardigheden
Methodische vaardigheden
Fysieke en geriatrische revalidatie
Geestelijke gezondheidszorg
Ontwikkelingsdysfuncties

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

9
3
3
3

11

36

8

30

3

3

13
6
4
3

8
4

3
14
6

10
6
4

30

4
8
7

10
10
10

Keuze uitdiepingstraject
- Uitdieping 1: Assessment en behandeling
- Uitdieping 2: Preventieve en occupationele zorg
- Uitdieping 3: Ergotherapeutisch Adviseren
- Uitdieping 4: Entrepreneurial Skills

CAMPUS
BRUSSELTERRANOVA

Tijdens stages leer je al
doende. Aan het einde
mag je zelfs een aantal
verbeteracties voorstellen
voor de dienst waar je
stage loopt.
Jeroen Vos
Opleidingshoofd Ergotherapie
Campus Brussel-Terranova
jeroen.vos@odisee.be
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WETEN ALS ERGOTHERAPEUT
HUMANE KENNIS
Ethisch en zingevend handelen
Algemene psychologie
Levenslooppsychologie
BIOMEDISCHE KENNIS
Anatomie en fysiologie
Bewegingsanalyse
Pathologie
Neurowetenschappen

28
9
3
3
3
19
8
8
3

11
3
3

TOTAAL STUDIEPUNTEN

60

60

3
3
3

8

4
4
53

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.

Ergotherapie heeft mijn kijk op het leven veranderd.
Ik denk nu op een andere, meer allesomvattende manier.
Ik leerde om de impact te zien van dagdagelijkse dingen
- zoals het huishouden of creatieve activiteiten - op
het welzijn van een persoon. Fijn dat ik die kennis en
ervaringen ook buiten het werkveld kan toepassen.
Robin O’Driscoll
Studente Ergotherapie
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ERGOTHERAPIE

Handen
uit de mouwen
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 ergotherapeut te maken.

Samen sterk

Ervaring met beperkingen

Leren van elkaar

De opleiding Ergotherapie is gevestigd
op de zorgcampus Brussel-Terranova.
Tijdens je opleiding kom je meteen in
contact met echte cliënten. Zo geef je
therapie in het dagcentrum voor mensen
met een niet aangeboren hersenletsel,
ga je observeren in het kinderdagverblijf... Vanaf je eerste dag leef je dus al
samen met cliënten op de campus. Zo
krijg je de kans om je professionele identiteit van bij de start te ontwikkelen.

Tijdens de EMB-dag leer je zelf wat
het is om met een beperking door het
leven te gaan. Je komt er in contact
met mensen met een beperking en zet
je eerste stapjes in blindenvoetbal en
rolstoeltraining. Voor veel studenten
het hoogtepunt van het jaar.

Als tweedejaars is het jouw taak om
je vaardigheden (zoals rolstoelrijden)
door te geven aan de eerstejaars. Zij
evalueren samen met je docent je
capaciteiten als therapeut en coach.
Ook in het beroepsleven zul je cliënten
vaardigheden aanleren. De eerstejaars
oefenen op hun beurt de vaardigheden
die jij hen toonde. Als ze slagen voor de
praktijktoets, mogen ze na een tijdje
zelf optreden als ‘docent’ voor de studenten van andere opleidingen tijdens
opleidingsoverschrijdende projecten.
Zo leert iedereen van iedereen.

Gewoon doen!
De co-creatiedagen riepen we om
verschillende redenen in het leven: je
ontdekt er niet alleen jezelf, maar organiseert ook een activiteitendag voor
mensen met een mentale of fysieke
beperking. Op die activiteitendag krijg
je meer inzicht in de handelingsproblemen waarmee mensen met een beperking dagelijks geconfronteerd worden.

Enkele gemotiveerde derdejaarsstudenten #ergotherapie stelden
een introductieprogramma mét
Brusselwandeling samen voor de
startende eerstejaars. #welkom
#fijnestart #ergobrusselt
De studenten Ergotherapie trokken naar het
vormingscentrum Hanenbos en organiseerden
er vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een
mentale of fysieke beperking. Op die manier
komen ze al tijdens hun opleiding in contact met
bepaalde doelgroepen, die later aan hun zorgen
toevertrouwd worden. #co-creatiedagen
#tweedaagse #lerenindepraktijk
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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.

GEZONDHEIDSZORG
AFSTUDEERRICHTING ERGOTHERAPIE

Werken met wereldculturen
Via het Diversiteit en Internationaal
Project (DIP) maak je kennis met
andere culturen en ga je dieper in op
de cultuursensitieve zorg. Je leert
onder andere omgaan met diversiteit
en ontdekt al snel dat die verrijkend
werkt. Ideaal vormt het DIP ook de
aanzet voor een internationale ervaring
voor elke student. Die kan lang of kort,
ver weg of dichtbij zijn. En je campus
ligt in Brussel: daar moet je natuurlijk
van profiteren. Je kunt er als het ware
een internationale ervaring opdoen in
eigen land!

Partners
Ga voor een onvergetelijke buitenlandse
stage aan de Universiteit van Barcelona,
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of Finland.
Daarnaast kun je ervaring opdoen bij
één van onze partners: De Bijtjes, UZ
Jette, Stedelijk Ziekenhuis Aalst, UZ
Leuven, Heilig Hart Leuven of andere
ziekenhuizen, psychiatrische centra en
revalidatiecentra rond Brussel, Leuven,
Aalst, Ninove en Mechelen.

Valerie en Sarah studeren Ergotherapie
en liepen acht weken stage in asielcentrum
‘t Klein Kasteeltje in Brussel. Daar probeerden
ze jonge vrouwelijke asielzoekers een zinvolle
dagbesteding te geven. Ze blikken allebei met
een positief gevoel terug op hun stageproject,
al was de levenssituatie van de asielzoekers af
en toe confronterend.

De eerstejaars #ergotherapie trokken op
tweedaagse naar Dworp en leerden elkaar
daar beter kennen. Ze experimenteerden
met verschillende materialen, want ook
later moeten ze creatief uit de hoek komen
om mensen weer zo goed mogelijk te laten
functioneren.
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IN THE PICTURE
Campus Brussel-Terranova
Kies je voor Ergotherapie, dan studeer
en oefen je op de unieke Campus
Brussel-Terranova, vlak bij de Nieuwstraat. Op deze campus krijg je pas echt
voeling met de praktijk, want je werkt er
met échte patiënten in échte situaties.
Wil je bijvoorbeeld leren hoe je mensen
leert koken met één hand of uit bad
leert stappen met een been dat niet
goed mee wil, dan moet je op de verdiepingen -1, 1 en 3 zijn. In de skillslabs
(oefen- en praktijklokalen) van Ergotherapie train je alle vaardigheden die je
als ergotherapeut moet beheersen.

60 jonge ki
nderen uit
Brusselse
aandachtsw
ijken
kregen rols
to
#campusb eltraining. Op
russelterran
maakten ze
ov
onder bege a
van vrijwill
igers kenn leiding
is
met de wer
el
#toekomst d van de zorg.
atelier #erg
otherapie

s train je alle
In de skillslab die je als
en
ed
gh
di
ar
va
t onder de
ergotherapeubben. Wist je
knie moet he dat je perfect
bijvoorbeeld kunt strijken?
met één hand

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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Het leven
zoals het is

Hoe ziet een week van een student uit je opleiding eruit?
Colleges
We kiezen voor 4 uur theorie per
dag (lesblokken van 2 uur) en 2 uur
begeleide werkcolleges. Tijdens die
werkcolleges pas je de theorie uit
de hoorcolleges toe. Dat helpt je om
de leerstof beter te begrijpen en te
verwerken. Per week heb je ongeveer
twee vrije halve dagen. Die kun je
goed gebruiken om te studeren of
opdrachten te maken.
Maandelijks organiseren we een
extraatje met een van je toekomstige
doelgroepen. Dat kan een activiteit
zijn met mensen van het dagcentrum,
observatie van peuters en kleuters,
doedagen of zelfs een workshop
houtbewerking.

Stages
In het eerste jaar maak je kennis met
ergotherapie, in theorie, maar ook in
praktijk. Het is de bedoeling dat je zo
snel mogelijk aanvoelt of ergotherapie iets voor jou is of niet. De beste
manier om daarachter te komen, is
aan de hand van een observatiestage.

De hoofdtaak van zo’n stage is observeren, maar je neemt ook al kleine
taken over en leert met de patiënten
omgaan.
Meer actie staat op de planning van
het tweede jaar. Tijdens twee stageperiodes geef je zelf therapieën. Op
het einde van je tweede stage ben je
zelfs al eindverantwoordelijke voor
drie therapieën en stel je zelf een
dossier op. Natuurlijk krijg je bij alles
wat je doet gedetailleerde feedback
op maat.
Twee stageperiodes in het tweede
jaar, drie in het derde jaar. Beetje bij
beetje krijg je meer verantwoordelijkheden en ben je in staat om enkel met
behulp van coaching je werk te doen.
Je doorloopt telkens een nieuw werkveld en leert alle doelgroepen kennen.
In het derde jaar kies je voor een internationaal project of een internationale stage op jouw maat. Ben je geen
trekvogel en voel je niets voor een
buitenlandse stage, dan ga je gewoon
voor ‘Internationalisation@home’, in
het Klein Kasteeltje bijvoorbeeld.

NA JE DIPLOMA
Ergotherapie is een begeleidings- en behandelingsvorm voor kinderen,
volwassenen en ouderen met een tijdelijke of blijvende handicap. Als
ergotherapeut help je hen zoeken naar oplossingen voor dagelijkse
problemen die voortvloeien uit hun ziekte, leeftijd of handicap. Die
problemen kunnen zowel motorisch, zintuiglijk of psychisch als
verstandelijk, sociaal of economisch zijn.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?
Je zorgt ervoor dat je patiënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Je
leert hem of haar opnieuw dagelijkse
handelingen zoals dingen vastnemen,
eten, organiseren, schrijven, koken,
kleren aantrekken en stofzuigen. Je
geeft raad over aanpassingen aan de
omgeving of gebruiksvoorwerpen.
Je zoekt het evenwicht tussen wat
mogelijk en wat wenselijk is, tussen het
haalbare en het onbereikbare, tussen
droom en realiteit. Ergotherapeut is een
paramedisch beroep, een beroep dat
rechtstreeks of zijdelings samenhangt
met de geneeskunde. Als lid van het
paramedische team werk je samen met
de arts aan het optimale herstel van je
patiënten.

Waar kun je aan de slag?
Als ergotherapeut krijg je een brede
opleiding waarmee je op veel plaatsen
terechtkunt. Overal waar behoefte is
aan training om mensen optimaal te
laten handelen in hun omgeving, zijn
ergotherapeuten nodig. De meeste
ergotherapeuten werken in:

VERDER
STUDEREN
• Master in de Ergotherapeutische
wetenschap
• Master in het Management,
zorg en beleid in de gerontologie
• Banaba Psychosociale
gerontologie
• Master in de Psychologie
• Banaba Geestelijke
gezondheidszorg
• Banaba Creatieve therapie
• Specifieke behandelingstechnieken zoals Bobath
(behandelingsmethode voor
mensen met motorische
problemen)
• Bijscholing Psychomotoriek
• Master of Science in de
gezondheidsvoorlichting en
-bevordering

• ziekenhuizen en revalidatiecentra;
• het buitengewoon onderwijs en
beschutte werkplaatsen;
• psychiatrische centra en diensten,
crisisinterventiecentra en centra voor
geestelijke gezondheidszorg;
• gezinsvervangende tehuizen, beschut
en begeleid wonen en rust- en verzorgingstehuizen;
• lokale en regionale dienstencentra
en ziekenfondsen;
• tewerkstellingsbegeleiding.

Wist je dat
97,8% van de
afgestudeerden
na 1 jaar aan
het werk is?
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ERGOTHERAPIE

HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Studenten geven op de
REVA-beurs advies aan
cliënten met een hulpvraag.
#meteenergoopstap
#revabeurs

Persoonlijke
begeleiding

Als student Ergotherapie krijg je heel
wat opdrachten. Daarop krijg je altijd
eerlijke en individuele feedback. Bij
Odisee zien we feedback niet als kritiek,
maar als een leerkans. Is er ruimte voor
verbetering, dan stimuleren we je om
je opdracht nog eens onder de loep te
nemen en van je fouten te leren. Stages
zijn onmisbaar in je opleiding, het is
namelijk pas op de werkvloer dat je alle
technieken onder de knie krijgt. Daarom
geven we onze studenten veel inspraak
in de keuze van hun stageplaats.

Verloopt je eerste stage niet zoals
verwacht, dan stellen we samen een
plan van aanpak op. Bij Odisee krijg je
altijd een tweede kans en zoeken we
actief naar oplossingen. Misschien sluit
een andere stageplaats beter aan bij je
talenten. Of het zou kunnen dat er meer
aan de hand is. Ook in dat geval zoeken
we samen naar een oplossing die aangepast is aan jouw specifieke situatie.

GA 100% VOOR JE TALENT!
Nadat ze eerst hun diploma
#ergotherapie bij Odisee
behaalden, schreven deze
studentes hun verhaal
verder. Nu hebben ze
alledrie een masterdiploma
in de Ergotherapeutische
wetenschappen op zak.
#manaba #verderstuderen
#extratroef

Laatste les ter voorbereiding
op een internationale
ervaring. De studenten
van het derde jaar zijn er
helemaal klaar voor.

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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In het eerste jaar analyseer je jezelf
aan de hand van je talenten en
verbeterpunten. Daarnaast breng je
jezelf volledig in kaart: hoe leer je,
wat heb je nodig om goed te leren,
wat interesseert je, wat betekent
je omgeving voor jou en welke
richting wil je uit? In het tweede
jaar vertaal je je talenten naar een
ergotherapeutische context. De
nadruk ligt onder andere op helder
communiceren. Tegelijkertijd
probeer je je aandachtspunten te
verbeteren. Dankzij de ervaringen

die je in het eerste en tweede jaar
opgedaan hebt, kun je in het derde
jaar keuzes maken volgens je eigen
interesses en talenten, zowel in je
stages als in het thema van je bachelorproef. In je eindgesprek boots
je een sollicitatie na: je verkoopt
jezelf, stelt jezelf voor als een ergotherapeut die klaar is om erin te
vliegen en zet je talenten in de verf.

1

212

STUDENTEN
17% JONGENS
83% MEISJES

CAMPUS
BRUSSEL TERRANOVA

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?

CAMPUS BRUSSEL
TERRANOVA

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

90%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

60%

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

ONZE STERKSTE

TROEVEN
Internationale
ervaring

97,8%
IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

10/10

Goede
jobvoorbereiding

9,1/10

Goede praktijkvoorbeelden, cases

9,1/10

Bereikbaarheid
docenten

8,6/10

Skillslabs
(praktijklokalen)

9,4/10

Leslokalen

9,1/10

Studiemateriaal

9,4/10

Stagebegeleiding

8,6/10

3 JAAR

EN 11 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT
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MEDISCHE BEELDVORMING EN RADIOTHERAPIE

Hou je van splinternieuwe technologie maar werk je minstens even
graag met mensen? Ben je op zoek naar een unieke opleiding?
Dan is Medische beeldvorming en radiotherapie iets voor jou!

BACHELOR
IN DE

Medische
beeldvorming
en radiotherapie
Bij Medische beeldvorming en radiotherapie maakt een technoloog medische
beeldvorming (TMB’er) medische beelden van een patiënt. Op basis van die
beelden stelt de arts een diagnose. De
wereld van de medische beeldvorming
kende de laatste dertig jaar (en nog
steeds) een grote technologische evolutie. En ook onze opleiding Medische
beeldvorming en radiotherapie staat
niet stil. Maar geen paniek: we helpen je
stap voor stap op weg.

Veelzijdig specialist
Een medisch beeldvormer (TMB’er) is
een allround specialist. In het eerste en
tweede jaar van je opleiding krijg je de
verschillende deelgebieden onder de
knie. Je wordt ondergedompeld in de
theorie en praktijk van projectieradiologie, computertomografie, magnetische
resonantie, nucleaire beeldvorming,
echografie, mammografie en radiotherapie. Naast de techniek leer je ook
een aantal zorghandelingen. Die heb je
nodig om een onderzoek of radiotherapeutische behandeling succesvol te
laten verlopen.
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Oefenen, oefenen, oefenen
In onze goed uitgeruste skillslabs oefen
je onder leiding van je vakdocenten. Zo
bereiden we je voor op je stages, waar
je met echte situaties aan de slag gaat.
De patiënt moet dan altijd op de eerste
plaats komen. Dankzij rollenspelen en
projecten leer je respectvol omgaan
met patiënten. Doorheen je hele opleiding blijf je vaardigheden oefenen die je
eerder aangeleerd kreeg. Zo beschik je
aan het einde van je opleiding over een
brede basis om veilig en verantwoord
in het werkveld te duiken. Bovendien
kun je zelfstandig nieuwe toepassingen
leren gebruiken.

Technisch ondersteund
mensenwerk
Je patiënten staan steeds centraal. Als
TMB’er geef je een deskundig antwoord
op hun vele vragen: Is het gevaarlijk?
Doet het pijn? Duurt het lang? Waarom
moet ik dit doen? Wanneer heb ik het
resultaat? Wat moet ik meebrengen?
Moet ik nuchter zijn? Je werk blijft
dus mensenwerk, maar wel technisch
ondersteund mensenwerk. TMB’ers
hebben met andere woorden een gevarieerd en dynamisch beroep met veel
verantwoordelijkheden.

Enkel
bij
Odisee

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Bachelor in de Medische
beeldvorming en
radiotherapie is zeker iets
voor jou, als je je hierin
herkent
☐ Ik val letterlijk op het innerlijke
van een mens.
☐ Bij de nieuwste technologische
ontwikkelingen op medisch vlak
wil ik op de eerste rij staan.

Medische beeldvorming is een
combinatie van zorg en omgaan
met mensen, met een tikkeltje
technologie erbij. Die mix is erg
interessant. In de praktijklessen
komt de theorie echt tot leven.
Na mijn opleiding wil ik met mijn
verworven kennis graag aan de
slag als medische beeldvormer
bij Defensie of op een dienst
radiologie in een gewoon
ziekenhuis.

☐ Mensen geruststellen is een van
mijn vele talenten.
☐ Ik vertaal medische procedures
in mensentaal.
☐ Een beetje verantwoordelijkheidsgevoel is me niet vreemd.

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

Meer info over Medische
beeldvorming en
radiotherapie vind je op
odisee.be/MB

Celestine Leenknegt
Studente Medische beeldvorming en radiotherapie
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MEDISCHE BEELDVORMING EN RADIOTHERAPIE

Vakken in
de kijker

Medische beeldvorming en radiotherapie is opgebouwd
rond vijf modaliteiten. Die vormen de ruggengraat van de
opleiding: MRI, Projectieradiografie, Nucleaire beeldvorming,
Computertomografie en Radiotherapie. Die vijf modaliteiten
brengen we samen in alle vakken van de opleiding.

Anatomie

Klinische fundamenten

De basis van medische beeldvorming is
(radio)anatomie. Als technoloog vormt
het menselijke lichaam je gps. Die anatomische kennis pas je toe in al
je onderzoekstechnieken.

Dit vak draait rond technische zorgverstrekkingen zoals inspuitingen geven,
bloeddruk meten, wondverzorging en
een infuus steken. Handelingen die nodig zijn bij de voorbereiding, opvolging
of afsluiting van een onderzoek.

Fysiologie
Als medisch beeldvormer werk je met
contraststoffen die al dan niet radioactief zijn. Contraststoffen maken het
gemakkelijker om tumoren of obstructies in bloedvaten op te sporen. Aan
jou om te weten hoe die stoffen in onze
organen opgenomen worden.

Straling
Natuurlijk is het belangrijk dat je veilig
met straling leert omgaan. Je behaalt
het (verplichte) attest Straling. Voor je
in het derde jaar op stage gaat, moet je
die kennis al goed beheersen. Bij gammastralen moet je bijvoorbeeld weten
hoe je veilig werkt voor jezelf, de patiënt
en de omgeving. Of hoe je de hoeveelheid straling zo laag mogelijk houdt.

Technologie
In dit vak ontdek je hoe je beelden van
de innerlijke mens kunt maken met
behulp van röntgenstralen, magnetische velden en geluidsgolven. Je leert
verschillende parameters instellen en
op die manier een zo goed mogelijk
beeld maken, waarop de radioloog zijn
diagnose kan baseren.

Klinisch redeneren
Het loont de moeite om eens na te
denken vanuit het standpunt van de
patiënt. Wist je dat je als technoloog
(weliswaar in overleg met de radioloog)
zelf mag bepalen welk onderzoek het
meest geschikt is voor je patiënt?

Psychologie en communicatie
Zowel in je opleiding als in je job staat
de patiënt centraal. Daarom moet een
technoloog communicatief zijn en altijd
rekening houden met de mens achter
de problematiek.
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CAMPUS
BRUSSELTERRANOVA

Uniek in Vlaanderen
De bacheloropleiding Medische
beeldvorming en radiotherapie
kun je in Vlaanderen enkel bij
Odisee volgen. Na je studies
heb je dus een uitzonderlijk
en uiterst gewild diploma in
handen, met gegarandeerde
werkzekerheid.

Ik ben van nature technisch
aangelegd. Deze opleiding is
een mooie middenweg tussen
de technische bagage die je
meekrijgt en het sociale contact
met de patiënten.
Dries Possé
Student Medische beeldvorming
en radiotherapie

STUDIEPROGRAMMA MEDISCHE BEELDVORMING
EN RADIOTHERAPIE
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN
PROFESSIONELE ONTWIKKELING
Psychologie en communicatie
Filosofie, ethiek en RZL
Gezondheidszorgorganisatie
KLINISCH EN WETENSCHAPPELIJK REDENEREN
Klinisch redeneren
Wetenschappelijk redeneren / Afstudeerproject
BEROEPSSPECIFIEKE WETENSCHAPPEN
Technologie
Straling
Toegepaste technologie
Medische informatica
KLINISCHE DESKUNDIGHEID
Humane biologie
Klinische fundamenten (patiëntenzorg,
interventies, kritieke patiënt)
Farmacologie
Module Musculoskeletaal / Neuro-NKO / Thorax /
Abdomen
Echocardiografie
WERKVELDERVARING
Oriënteringsstage
Stage en talentontwikkeling (elk 6 weken)
KEUZEVAKKEN
Kwaliteitsborging, Digital leadership and
innovation, ESKI, Keuzestage
Mobiliteitsopties in en buiten Europa
(inruilen voor Stage en talentontwikkeling)
TOTAAL AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

3

3
4

2
2

3
3

4
3

5
4
3

4
4
3

14

3
6
5

3

3

3
12 + 12

11 + 11
3

1
10

30
3
10 of 20

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.

De basis van medische
beeldvorming is (radio-)
anatomie. Het menselijke
lichaam is je gps. Die
anatomische kennis
pas je toe in al je
onderzoekstechnieken.
Anne Devesse

Opleidingshoofd Medische
beeldvorming en radiotherapie
Campus Brussel-Terranova
anne.devesse@odisee.be
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Handen
uit de mouwen
EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

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

Up-to-date skillslabs

Grensoverschrijdend leren

Bij Odisee volgen we elke ontwikkeling op
het vlak van medische beeldvorming op
de voet. We beschikken over vier projectieradiografietoestellen, een hot lab, een
tweekops gammacamera, een CT-scanner,
alle software voor MRI en radiotherapie. In
een gecontroleerde en veilige omgeving
leer je stap voor stap de kneepjes van het
vak. We werken ook nauw samen met de
bedrijven die de gespecialiseerde toestellen maken en onderhouden.

Af en toe gaan we gluren bij de buren.
Bereid je alvast voor op verschillende opleidingsoverschrijdende projecten binnen
het studiegebied gezondheidszorg.

One of a kind
Medische beeldvorming en radiotherapie is een unieke opleiding: je kunt ze in
Vlaanderen enkel bij Odisee volgen.

Trek eropuit
Alles wat we hier op Campus Brussel-Terranova niet kunnen aanbieden,
compenseren we via bedrijfs- en ziekenhuisbezoeken. Als student Medische

Elk jaar trekt een deel van onze studenten
naar Wenen. Ze bezoeken er het Europese
Radiologiecongres en een technische
tentoonstelling.

beeldvorming en radiotherapie krijg je in
een universitair ziekenhuis de kans om
met MRI te oefenen. Bedrijfsbezoeken
zijn dan weer nuttig om het materiaal
van dichtbij te leren kennen. De laatste
trends in medische beeldvorming ontdek je op het indrukwekkende Europese
Congres voor Radiologen in Wenen. Voor
veel studenten het hoogtepunt van de
opleiding.

• 1e jaar: getuigenissen van mensen met
een beperking.
• 2e jaar: diversiteitsproject waarin je
leert omgaan met ‘anders zijn’ en de
kick-off van je buitenlandse stage.
• 3e jaar: interprofessioneel opleidingsproject.
Samen met enkele studenten Gezondheidszorg, Health care management en
Sociaal-agogisch werk behandel je een
casus. Je vertrekt vanuit je eigen opleiding, maar ontdekt al snel dat de verschillende standpunten in elkaar vloeien. Met
dit project scherp je je interdisciplinaire
vaardigheden aan. En geloof ons, die zul
je later zeker kunnen inzetten.

Kennis binnen en
buiten de muren

Tweedejaars Medische beeldvorming en
radiotherapie op TACO-dagen (TAlent en
COmmunicatie) in Tongerlo.
42

We hechten veel belang aan praktische
kennis. Daarom staan veel van onze
docenten nog met één been in het
werkveld of houden ze de vinger aan de
pols in één van de universitaire centra.
Zo leer je niet alleen over de praktijk,
maar snuif je de praktijk ook regelmatig
letterlijk op.

De studenten #medischebeeldvormingenradiotherapie leren röntgenopnamen maken
van de botten in het menselijk lichaam. Omdat
te veel röntgenstraling schadelijk is, is het
belangrijk om met een zo laag mogelijke dosis
een goed beoordeelbaar beeld te produceren.
En dat is nu net waar onze medische
beeldvormers in spe een kei in worden!
#skillslab #campusbrusselterranova

MEDISCHE BEELDVORMING EN RADIOTHERAPIE

Studente Tessa Vanderspikken
laat ons meekijken tijdens haar
stage in het ziekenhuis.

Jobs at Brussels
Samen met Erasmushogeschool Brussel
en Huis voor Gezondheid organiseren
we de infomarkt ‘Jobs at Brussels’ over
jobs binnen de gezondheidszorg. Je
leert er hoe je je het best voorbereidt op
de arbeidsmarkt, krijgt er tips en tricks
over solliciteren en ontdekt er Brussel
als ‘gezondheidsstad’.

De wereld aan je voeten
Ga internationaal en volg een buitenlandse stage. Odisee werkt samen met alle
Europese scholen die Medische beeldvorming en radiotherapie als bachelor
of master aanbieden. Veel van onze
studenten kiezen voor Portugal, Ierland of
Malta, maar ook buiten Europa liggen alle
wegen voor je open. Wat dacht je van een
stage in Zuid-Afrika of Canada? Doen!

Partners
Omdat we je de best mogelijke opleiding willen bieden, werken we samen
met veel verschillende partners uit het
werkveld. Niet alleen met bedrijven die
de nieuwste apparatuur en software op
de markt brengen, maar ook met alle
universitaire en regionale ziekenhuizen
in Vlaanderen en zelfs met het FANC
(Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle) rond stralingsveiligheid. In
Nederland sloten we een samenwerking
af met drie hogescholen: Fontys Eindhoven, Hanzehogeschool Groningen
en Inholland-Haarlem.

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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IN THE PICTURE
Campus Brussel-Terranova
Kies je voor Medische beeldvorming en
radiotherapie aan Odisee, dan studeer
en oefen je op de unieke Campus Brussel-Terranova, vlak bij de Nieuwstraat.
Hier bevindt zich een uniek skillslab
met verschillende praktijk- en oefenlokalen waarin je alle technieken uit de
medische en nucleaire beeldvorming
en radiotherapie kunt uittesten op
ultramoderne (simulatie)toestellen. In
het skillslab train je alle vaardigheden
die een technoloog medische beeldvorming moet beheersen.

Het leven
zoals het is

Hoe ziet een week van een student uit je opleiding eruit?
Het eerste jaar

Tweede en derde jaar

In het eerste semester ligt de focus
op een algemene voorbereiding met
een brede basis. De theorie wordt
gedeeltelijk aangevuld met praktijksessies. Je hebt ongeveer 20-24 uur
les per week.

In het tweede en derde jaar loop je
in totaal vier keer zes weken stage in
ziekenhuizen. Tijdens je praktijkstage
krijg je ook nog les in het ziekenhuis
zelf.

In het tweede semester leer je je
vaardigheden op de juiste manier
inzetten. Het semester is verdeeld
in twee modules van zes weken. Per
week heb je ongeveer 24-26 uur les.

Sterk in de praktijk
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In de skillslabs oefen je alle
vaardigheden die je als technoloog nodig hebt. Je kunt er experimenteren en je mag fouten
maken zonder dat die gevolgen hebben. Om zeker te zijn
dat Medische beeldvorming en
radiotherapie echt iets voor jou
is, maak je al vroeg in je eerste
opleidingsjaar kennis met het
beroep. Je loopt een week lang
mee in een ziekenhuis en je
maakt er kennis met de verschillende deelgebieden. Vanaf het

Studen
t
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n
werkkle vast deze
dij.
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VOOR MEER SFEERBEELDEN

einde van je tweede jaar ga je
zelf aan de slag met echte patienten onder begeleiding van een
ziekenhuismedewerker en een
stagebegeleider van Odisee. Het
derde jaar staat bijna uitsluitend
in het teken van stages. Elke
stageperiode duurt zes weken,
zodat je zeker voldoende kansen
krijgt. Om kennis te maken
met de diversiteit van werksettings doe je in minstens drie verschillende ziekenhuizen ervaring op. In het derde jaar kun je
ook kiezen voor een stage in het
buitenland.

NA JE DIPLOMA
Medische beeldvormers hebben een gevarieerd en dynamisch beroep
met veel verantwoordelijkheden. Je werk blijft mensenwerk, maar wel
technisch ondersteund mensenwerk. Je bent de rechterhand van de artsradioloog en de arts-nuclearist. Een flink deel van de onderzoeken onder
hun leiding voer je zelfstandig uit en je assisteert hen bij complexere
onderzoeken en interventietechnieken.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?
• Met je bachelordiploma Medische
beeldvorming en radiotherapie kun
je aan de slag in ziekenhuizen, op
de diensten radiologie, nucleaire
geneeskunde, radiotherapie en
hartcatheterisatie.
• Als je klinische ervaring hebt, kun
je ook terecht in het onderwijs of in
de bedrijfswereld, bijvoorbeeld als
medisch vertegenwoordiger.
• Ook bedrijven die materiaal voor
medische beeldvorming maken en

verkopen, kijken voortdurend uit
naar medische beeldvormers met
professionele ervaring.
• Met voldoende ambitie en inzet kun
je het zelfs tot hoofdtechnoloog
of onderzoeksverantwoordelijke
schoppen.

VERDER
STUDEREN
Met je bachelordiploma in de
Medische beeldvorming en
radiotherapie heb je alle
troeven in handen voor een
geslaagde carrière. Maar je kunt
ook verder studeren. Zo kun je
kiezen voor een master in de
Industriële wetenschappen nucleaire technologie, een master
in het Management en het beleid van de gezondheidszorg of
een master in de (Forensische)
Criminologie.

• De vraag naar technologen is heel
groot. Werkzekerheid gegarandeerd
dus. De meeste studenten Medische
beeldvorming en radiotherapie hebben al een job vóór ze afstuderen.

Wist je dat
100% van de
afgestudeerden
na 1 jaar aan
het werk is?
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MEDISCHE BEELDVORMING EN RADIOTHERAPIE

HULP OP MAAT

Persoonlijke
begeleiding

IN THE PICTURE

De eerstejaars #medischebeeldvormingenradiotherapie leren
bestralingsmaskers maken.
Zo’n masker wordt gebruikt bij
radiotherapie, om het bestralingsgebied op af te tekenen en
om het hoofd van de patiënt bij
elke bestralingsbeurt in dezelfde
positie te houden. #aldoendeleren #trustyourskills

Wat doen studenten Medische
beeldvorming en radiotherapie als
ze een rozijnenkoek krijgen? #3D

Onze trajectbegeleiding staat open voor
alle Odisee-studenten. Weet je niet goed
hoe je het studeren moet aanpakken? Is
het studieprogramma te hoog gegrepen? Valt de combinatie werk–studie
je zwaar? Samen doen we er alles aan
om een geschikte oplossing voor jouw
persoonlijke situatie te vinden.
Vanaf het eerste jaar krijg je een talentcoach toegewezen, die je studieproces
op de voet volgt. Maar je krijgt natuurlijk
ook de kans om zelfstandig je vaardigheden te oefenen in de skillslabs, buiten

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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Nog niet 100% zeker of Medische beeldvorming en radiotherapie je ding is?
Geen probleem! Begin november organiseren we een oriënteringsstage in onze
skillslabs. Zo maak je al vroeg kennis met
je toekomstige werkomgeving. Blijkt de
opleiding niets voor jou, dan heb je nog
tot 30 november om je uit te schrijven en
krijg je je leerkrediet volledig terug.

GA 100% VOOR JE TALENT!
In de opleiding Medische beeldvorming en radiotherapie leggen
we de nadruk op je talenten én je
communicatieve vaardigheden. Dat
doen we als volgt:
• In het eerste jaar leer je naar jezelf
kijken en ontdek je je sterke en
minder sterke kanten.
• In het tweede jaar neem je je talent verder onder de loep en neem
je deel aan de tweedaagse TACO

Om het veilig te houden,
schrijf tijdig in!

Part of the job:
steriel leren werken.

de lessen. En Odisee-docenten zijn heel
toegankelijk: heb je nog wat uitleg nodig,
dan bieden ze je met plezier een extra
monitoraat aan.

In de opleiding ga je snel van start
met ioniserende straling. We leren
je in het eerste semester hoe je
daar veilig mee omgaat, niet alleen
theoretisch maar ook in de praktijk.
Je gaat dus bijna onmiddellijk aan de
slag met verschillende toestellen in
onze skillslabs om te ontdekken hoe
verschillende parameters een effect

(TAlent en COmmunicatie). Daarbij
ontwikkel je je talenten aan de
hand van coachingsessies.
• In het derde jaar zet je je talenten
in tijdens je stage en de uitwerking
van je bachelorproef.
• Op het einde van je opleiding krijg
je een talentkaart, een officieel
document dat ongetwijfeld van
pas komt bij toekomstige
sollicitaties.

hebben op de beeldkwaliteit. Omdat
je effectief met straling werkt, ben je
wettelijk verplicht om een personendosismeter op te spelden telkens
wanneer je in de skillslabs werkt. Die
personendosismeter kun je enkel via
een erkende instelling bekomen en
daar zorgen wij als opleiding voor.
Alleen moet je die dosismeter voor
1 oktober bij de opleiding besteld
hebben. Daarom is tijdig inschrijven
de boodschap.

210

STUDENTEN
34% JONGENS
66% MEISJES

1

CAMPUS
BRUSSEL-TERRANOVA

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?

CAMPUS BRUSSELTERRANOVA

Wat zijn volgens onze studenten de
grootste troeven van de opleiding
Medische beeldvorming en radiotherapie?
Ontdek hier de resultaten in cijfers.

27%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

65%

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

ONZE STERKSTE

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

9,3/10

Studiebelasting

8,3/10

Goede
jobvoorbereiding

9,7/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

9,4/10

Lokalen

8,9/10

Studiemateriaal

8,9/10

Stagebegeleiding

8,2/10

100%

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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ORGANISATIE EN MANAGEMENT

Zitten communiceren en organiseren je in het bloed?
Wil je betrokken zijn bij het beleid, de public relations
en de werking van een organisatie?
Dan is Organisatie en management dé opleiding voor jou.

BACHELOR
IN

Organisatie en
management*

(vroeger: Office management)
Afgestudeerde bachelors in Organisatie en management behoren tot
de best geïnformeerde medewerkers
van een bedrijf omdat ze dagelijks in
contact staan met collega’s, klanten en
bezoekers. Ze communiceren vlot in
verschillende talen, sturen projecten
aan, beheren de agenda en organiseren
vergaderingen, reizen of kleine en grote
evenementen. Als co-managers spelen
ze een centrale rol in het dagelijkse
reilen en zeilen op de werkvloer. Dankzij
hen kan een manager zich optimaal op
het beleid focussen.

Jouw talent telt

Onmisbaar in elke organisatie

De opleiding Organisatie en management volg je bij Odisee in Brussel of
Aalst. Heb je interesse in de medische
en farmaceutische sector? Dan kies je in
Aalst voor de afstudeerrichting Health
care management.

Organisatie en management is opgebouwd rond de vier rollen die je later
vervult in een organisatie: co-manager,
communicator, informatiebeheerder en
organisator. Bedrijven staan te springen
om starters met jouw vaardigheden.
Bachelors in Organisatie en management zijn veelzijdige duizendpoten
met een gevarieerde job. De ene dag
organiseer je een internationale videoconferentie, de volgende dag verbaas je
je collega’s met een bedrijfsevenement.
Afwisseling troef!
* We gebruiken alvast de nieuwe naam van de opleiding,
onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.
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Tijdens je opleiding werk je stap voor
stap aan je talenten: ben je een organisatietalent en neem je gemakkelijk
initiatief? Leg je vlot contacten of blijf je
liever op de achtergrond? Communiceer
je helder en aantrekkelijk of werk je
liever planningen uit? Via keuzemodules, projecten, stages en buitenlandse
ervaringen, vind je je eigen interesses.
Want wie z’n sterke punten kent, vindt
sneller de perfecte loopbaan.

In Brussel en Aalst

Blended onderwijs
Je docenten hertekenden recent de lessen, zodat het dagonderwijs nu bestaat
uit een mix van lessen op afstand en
vakken op de campus. Samen met jou
zoeken we voortdurend naar onderwijsvormen die aansluiten op ieders
leerstijl.

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Organisatie en management
is zeker iets voor jou,
als je je hierin herkent
☐ Ik hou van talen leren, communiceren en onderhandelen.
☐ Ik kan goed plannen en organiseren.
☐ Ik werk graag aan de computer.
☐ Ik wil later werken in een kleine
of grote organisatie al dan niet
met internationale uitstraling.
☐ Ik heb interesse in de medische
of farmaceutische sector (voor
de afstudeerrichting Health care
management).

Mijn droomjob is om als
zelfstandige een marketingteam
te begeleiden. Organisatie en
management is een uitstekende
voorbereiding, omdat je doorheen de opleiding niet alleen
cursussen leert, maar ook nuttige
vaardigheden versterkt zoals
communicatie, organisatie en
time management.
Chloé De Cuyper
Studente Organisatie en management

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

Meer info over Organisatie
en management vind je
op odisee.be/OM
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ORGANISATIE EN MANAGEMENT
AFSTUDEERRICHTING HEALTH CARE MANAGEMENT

Je weet van aanpakken en organiseren is echt wel jouw ding, maar het
liefst van al zou je later in een medische of farmaceutische omgeving
werken? Dan hoef je niet verder te zoeken.

AFSTUDEERRICHTING

Health care
management

Een health care manager is een professional die zijn/haar mannetje kan staan
als clinical trial assistant, health care
datamanager of medical management
assistant. Drie uitdagende functies
waarin je zorg- en onderzoeksprocessen
verfijnt, stroomlijnt en efficiënter maakt.

Polyvalente opleiding
Je bouwt stap voor stap de nodige
medische kennis op voor het beroep.
Voorkennis van Latijn of medische
terminologie heb je niet nodig.
Gaandeweg leer je medische attesten,
verslagen en brieven te begrijpen en
patiënten doeltreffend in te lichten over
onderzoeken en raadgevingen van de
arts. Via herkenbare situaties oefen je
de specifieke communicatie waarmee
je later te maken krijgt. Je verwerft ook
een praktische gebruikskennis van het
Frans en Engels.
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Eigen accenten
Typisch voor de medische sector
is het contact met patiënten en de
medische administratie. Aan de hand
van bedrijfsbezoeken, opdrachten en
groepswerken raak je vertrouwd met
alle beroepsmogelijkheden.
In het tweede jaar ga je 4 weken op stage in het ziekenhuis én 4 weken in een
medisch-administratieve setting naar
keuze. Van tandarts- tot dierenartsenpraktijk over ziekenfonds tot medisch
team van een grote sportploeg. Zet
jouw talent in, in de context die jou
uitdaagt.

Internationaal uniek profiel
Een health care manager is een gezocht
en gegeerd profiel. Dat merken we zelfs
bij onze internationale partners. De
combinatie van de degelijke medische
opleiding met een sterke administratieve component is uniek. Onze studenten
zijn startklaar voor een stage in een
clinical research facility.

Tijdens de opleiding dompelen
we je ook onder in de wondere
wereld van anatomie en
ziekteleer.
Machteld Van den Bogaerd

Opleidingshoofd Organisatie en
management, Campus Aalst
machteld.vandenbogaerd@odisee.be

Vakken in
de kijker

CAMPUS
AALST

Medische terminologie

STUDIEPROGRAMMA HEALTH CARE MANAGEMENT
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN
MEERTALIGE COMMUNICATIE
Communicatietraining Nederlands
Communicatietraining Frans
Communicatietraining Engels
Internationalisering@home
INFORMATIEMANAGEMENT
Inleiding in ICT
Rekenbladtoepassingen
Tekstverwerking
E-Health
Health care data management
MEDISCHE VORMING
Medische terminologie
Anatomie en pathologie
Gezondheidspsychologie
Farma en clinical trials
Health care office 4.0
Medical devices
Keuzevak: Medische registratie of
academische mobiliteit
ORGANISATIE
Structuur en organisatie van de gezondheidszorg
Business Processes
Project- en eventmanagement
COMANAGEMENT
Bedrijfsorganisatie
Economie
Handels- en financiële technieken
Onderzoeksvaardigheden
Beroepsethiek
HCM-project
Portfolio en POP
Werkveldervaring en POP
Bachelorproef
Stage: binnen- of buitenland
AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

JAAR 1
6
8
8

3
3
3

JAAR 2

JAAR 3

6
6
3

3
3

Anatomie en pathologie
3
4
3
3

3
6

3
3
3
3

3

3
3
3
5
4
3
3
3
3
6
3
9
7
20
60

60

Als health care manager kom je naast
je administratieve taken in contact met
medisch jargon. Tijdens de opleiding
dompelen we je dan ook onder in de
wondere wereld van anatomie
en ziekteleer.

Health care data
management en e-Health
6
3

7

In dit vak leer je correct medisch
taalgebruik te hanteren. Zo kun je
je later op de werkvloer professioneel
uitdrukken en in overleg gaan met
medisch personeel, patiënten, klanten
en leveranciers binnen de medische
sector.
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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.

Ken je activity trackers? Dat zijn apparatjes die o.a. je dagelijks stappentotaal,
hartslag en aantal verbrande calorieën
bijhouden. De gegevens van zulke apparaten zullen in de toekomst bijdragen tot
ieders gezondheid. Handig, maar voor
het zover is, moeten die data eerst op
een beveiligde manier verwerkt en geanalyseerd worden. Een uitdaging voor
toekomstige health care managers.

Farma en
clinical trials

UNIEK

Een uniek vak speciaal voor
studenten die verder willen in de
uitdagende sector van de geneesmiddelenindustrie. We ontwikkelden Farma en clinical trials in
samenwerking met (internationale) experten uit het werkveld.
Het vak geeft je de kans om alle
competenties te ontwikkelen die
je nodig hebt om als Clinical trial
assistant te starten.
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Handen
uit de mouwen
EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Ook buiten de les krijg je stevige trainingen. Via contacten met uitwisselingsstudenten, bedrijfsbezoeken
en een buitenlandse studiereis krijg je de kans om je talenkennis en je interculturele en communicatieve
competenties bij te schaven. Zo verfijn je je managementvaardigheden en groei je uit tot een echte
teamspeler. Want ook teamwerk en conflicthantering maken deel uit van je opleiding.

Leren in de praktijk:
stages en bedrijfsbezoeken

Vreemdgaan

Al in het eerste jaar verken je het werkveld tijdens een sociale stage (Aalst) of
een kijkstage (Brussel). In het tweede
jaar ga je zeven tot acht weken zelf aan
de slag in een bedrijf. Het derde jaar
sluit je af met een stage van vijftien
weken.
Daarnaast leer je events plannen,
organiseren en uitvoeren. Dit kan gaan
van een fietstocht, een bouwbeurs, een
duurzaamheidscongres, een vrijwilligersfeest tot een medisch symposium
of een studiereis.
Om je zo actief mogelijk te betrekken bij
het werkveld, worden op regelmatige
basis bedrijfsbezoeken bij partnerorganisaties georganiseerd.

Full house in London School
of Economics met studenten
Bedrijfsmanagement en Organisatie
en management. #Odisee

Bekende partners uit het
werkveld
Movianto, Neutraal Ziekenfonds,
D.R.U.G. Gent, het Daenshuis, OLV en UZ
Brussel, Wit-Gele Kruis, CRI Gent, Remedus, HDMP Anderlecht, Pharmabedrijven, Valesta en Synteract (in functie van
een attest Good clinical practice).
Odisee werkt ook samen met verschillende rekruteringsexperts en professionele carrièreplanners (zoals Bright Plus,
Robert Half (Office Team), Rainbow
Group, Excel Careers, Randstad) om
studenten actief te betrekken bij het
werkveld.

Stefan Ghysels liep stage
bij Tech Data.
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Odisee zet talrijke projecten op met andere nationale en internationale onderwijsinstellingen. Internationalisering@
home (Campus Aalst) is een internationaal project in samenwerking met de
Haute Ecole de la Province de Namur.
En Campus Brussel staat bekend voor
verschillende internationale projecten
waaraan studenten van partnerhogescholen deelnemen. Zo organiseren
we het vak Event management samen
met de Franstalige Haute Ecole Galilée
(Ecsedi) en Internationale projecten
met de Duitse Technische Hochschule
Brandenburg. Bovendien kun je als Odisee-student Engelstalige keuzevakken
volgen uit ons internationaal programma voor Erasmus-studenten.

Studente Inia krijgt haar
afscheidsgeschenk na een
schitterende stage in The Fortis
Hospitals in Punjab (India).

ORGANISATIE EN MANAGEMENT

Op bedrijfsbezoek met studenten Organisatie en management
#Odisee #BXL bij Mulder International Foods in #Roeselare. Topbedrijf!

Maar ook binnen Odisee kijken we
Maar ook binnen Odisee kijken we
verder dan de eigen opleiding. Voor de
afstudeerrichting Health care management wordt er samengewerkt met
andere opleidingen uit het studiegebied
gezondheidszorg voor een aantal
vakken en opdrachten.

Lean management training
Als je afstudeert, ben je een kei in het
implementeren van verbeterprocessen
in een organisatie. Afhankelijk van je
afstudeerrichting ligt de focus op de
organisatorische context (Business &
languages) of op de medische context
(Health care management).

Stage! Wat een ervaring! #healthcaremanagement #sport
#RSCAnderlecht #datamanagement #Odisee #Aalst
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IN THE PICTURE

Het leven
zoals het is

Hoe ziet een week van een student uit je opleiding eruit?

Campus Aalst
Aalst is een charmante en gezellige
studentenstad. De stad telt verschillende studentenclubs en er is een ruim
aanbod aan koten. Voor vele studenten
is Odisee in Aalst ook de hogeschool
vlak bij huis. Op deze groene campus valt altijd wat te beleven. Ook
als je houdt van muziek, theater, film,
stand-upcomedy – zeg maar cultuur in
al haar vormen – dan zit je hier goed. De
campus ligt bovendien op fietsafstand
van een totaal nieuw sportcomplex.

Weekplanning Health care management
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Frans

Economie

Frans

Engels

Team & project

Anatomie

Handelstechnieken

Engels

ICT

Oefeningen
Frans

Nederlands

Bezoek OLV

Rekenbladtoepassingen

Pathologie
Rekenbladtoepassingen

Bezoek OLV

VOLLE BAK VANAF HET EERSTE JAAR

Wie beweert er dat
vergaderen niet aangenaam
kan zijn? #odisee #asr
#studentenraad #ikooklid
#instyle #pizza
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Elk semester heb je twaalf weken les en daarna zijn er examens.
Ongeveer in het midden van de semesters is er een lesvrije
week: de herfstvakantie en de krokusvakantie. In maart vervangen we een week les door andere groepsactiviteiten zoals
een realistische casus, een bedrijfsspel, bedrijfsbezoeken of
gesprekken met alumni. Als student kies je zelf wanneer je in
het eerste jaar vier halve dagen kijkstage loopt (Brussel) of een
sociale stage doet (Aalst).

NA JE DIPLOMA

3 ALUMNI AAN HET WOORD

Onze alumni Organisatie en management weten álles
over organiseren en plannen. Interesse? Nog even
kiezen uit onze twee afstudeerrichtingen: Business &
languages en Health care management.

Of ze nu kozen voor Business & languages
of voor Health care management, in hun
huidige jobs gaan onze alumni boeiende
uitdagingen aan.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?
Als afgestudeerde bachelor Organisatie en management
kun je in heel veel sectoren terecht, van administratie, over sales,
human resources, aankoop, toerisme tot de culturele sector...
Als health care manager kun je terecht in ziekenhuizen,
huisartspraktijken, farmabedrijven, arbeidsgeneeskundige
diensten, diensten hospitalisatieverzekering in de banksector, tandartspraktijken, wijkgezondheidscentra, dierenartspraktijken, medische vertegenwoordiging.

JE KUNT AAN DE SLAG ALS:
Office manager, executive assistant, customer service officer,
commercieel bediende, sales support, HR-medewerker,
recruitment officer, accountmanager, conversation manager,
proces analyst, projectmanager, praktijkassistent, health care
manager, clinical trial assistant, medische registratiemedewerker,
ziekenfonds dossierbeheerder, co-manager van een medisch
directeur...

VERDER STUDEREN
Een schakelprogramma naar een academische
master
• Talen: meertalige communicatie, vertalen, tolken, journalistiek, communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie,
taal- en letterkunde, meertalige professionele communicatie
• Economie: handelswetenschappen, informatiemanagement,
bedrijfskunde
• Zorg: management en beleid van de gezondheidszorg

Een postgraduaat
•
•
•
•

Sales management
Humanresourcesmanagement
Digitale marketing
Zorgmanagement

De specifieke lerarenopleiding (SLO)

Wist je dat 100% van
de afgestudeerden na
1 jaar aan het werk is?

Met het gevarieerde pakket vol
interessante vakken stoomde
de opleiding me echt klaar voor
de arbeidsmarkt. Bij Odisee
voelde ik me gesteund om mijn
dromen na te jagen en mijn
horizon te verbreden. Ik werkte
aan mijn communicatieve vaardigheden,
leerde in team werken en problemen oplossen.
Ik ging zelfs op uitwisseling naar Boston en op
stage in Dubai! Alles wat ik leerde bij Odisee
komt nu goed van pas in mijn huidige job.
Ines Benhomaid
Experience center moderator bij SAP

Een internationale context trok
me altijd al aan. Na een toffe
en leerrijke stage bij Janssen
Pharmaceutica werd het ook mijn
professionele thuis. Een master
vulde mijn bacheloropleiding
mooi aan waardoor ik een mooi
carrièrepad bewandelde. Vanuit mijn expertise
en passie werk ik nu ook mee aan jullie futureproof Health care management curriculum!
Tine D’Hondt
Global trial manager bij Janssen Pharmaceutica

In het begin wist ik nog niet
zeker welke professionele
richting ik uit wou na mijn
bacheloropleiding. Maar dankzij
de diversiteit aan lessen kon
ik doorheen de opleiding de
knoop doorhakken. Zo koos ik voor
een stage bij Proximus IT, waar ik uiteindelijk
een contract als recruiter werd aangeboden.
Anis Ajari
Recruiter bij Proximus
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HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Persoonlijke
begeleiding

Bij Odisee ben je geen nummer.
We houden de groepen bewust klein
zodat het contact tussen docenten en
studenten laagdrempelig blijft. Daarnaast zetten we ook in op persoonlijke
begeleiding.

Studenten
#healthcaremanagement vliegen
er stevig in tijdens het project- en
event managementfeestje.

Dat doen we aan de hand van:
• Permanente evaluatiemomenten.
• Kennismakingsactiviteiten en
coachingsessies voor eerstejaars.
• POP-sessies en feedbackgesprekken
met persoonlijk advies.
• Bedrijfsbezoeken.
• Sollicitatietraining.
• Persoonlijke stagebegeleiding.

GA 100% VOOR JE TALENT!

Jasmien #healthcaremanagement
deed een stage van 6 weken
bij vzw De Bolster. Ze kon
altijd rekenen op haar
mentoren Griet en Lut.

Onze tweedejaars zijn klaar om
op stage te gaan! Heel veel succes
gewenst! #healthcaremanagement
#lerenindepraktijk

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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We begeleiden je 100% op je weg
naar zelfkennis. Samen met je
docenten en je medestudenten
ontdek jij waar je sterk in bent.
Verder brengen we je ook in contact
met oud-studenten. Zo krijgt je toekomst geleidelijk vorm. Bij Odisee
start jouw groeiproces en voor je
het beseft, stijg je boven jezelf uit.

Via het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) leren studenten
hun eigen talenten en sterktes te
benoemen. In de POP-sessies staan
we stil bij de ‘lessons learnt’. Met
die werkwijze ontdekken we welke
job en welke context optimaal
aansluiten bij het profiel van een
bepaalde student. We ontwikkelden zelfs een set talentenkaarten
waarbij talenten gelinkt worden
aan competenties die
in de opleiding aan
bod komen.

CAMPUS AALST

144

STUDENTEN
10% JONGENS
90% MEISJES

18%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

65%

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

1

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?
Wat zijn volgens onze studenten de
grootste troeven van de opleiding
Health care management?
Ontdek hier de resultaten in cijfers.

ONZE STERKSTE

TROEVEN
Studiebelasting

8,8/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

10/10

Bereikbaarheid
docenten

10/10

Organisatie
opleiding

9,4/10

Studiemateriaal

9,4/10

100%

IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 4 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT

PRAKTIJK

40% EERSTE FASE
60% TWEEDE FASE
75% DERDE FASE
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Ben je geboeid door de werking van onze ogen en wil je later een
veelzijdig beroep in de gezondheidszorg? Help je graag mensen met
visuele problemen? Kies dan voor de in Vlaanderen unieke bachelor in
de Oogzorg en word orthoptist-optometrist.

BACHELOR
IN DE

Oogzorg
De orthoptist-optometrist is een paramedicus die het oog en het visueel systeem
onderzoekt, analyseert, revalideert en/of
readapteert. Hij begeleidt ook bij de zoektocht naar een geschikt visueel hulpmiddel.
Een job met een stevige hands-onmentaliteit dus, die we je tijdens de opleiding
stap voor stap aanleren. Vanuit een brede
algemene basis zoomen we steeds verder in
op specifieke onderdelen en stomen we je
klaar voor het echte werk.

Ogen en lenzen
Het eerste jaar start met de anatomie
en fysiologie van het volledige lichaam.
Daarna is de anatomie en fysiologie van
het oog aan de beurt. Verder ontrafel je
de geheimen van lenzenstelsels via de
optica. Uiteraard breng je niet al je tijd
door op de schoolbanken. Tijdens de
skillslabs pas je je kersverse kennis over
lenzenstelsels toe in de praktijk. We schotelen je een reeks van 21 optometrische en
verschillende orthoptische tests voor die
je in het tweede jaar verder onder de knie
krijgt. En je zet je eerste stappen in wereld
van contactlenzen en de technisch oftalmologische assistentie. In je eerste jaar loop
je twee weken stage.
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Enkel
bij
Odisee

Testing, testing!
Vanaf het tweede jaar komt ook de neurologie en pathologie van het visuele systeem
aan bod. Je krijgt de finesses van de orthoptische en optometrische tests in de vingers.
Je voert ze niet alleen uit, maar analyseert
ook de resultaten. Daarnaast verdiep je je in
de psychologie van het zien. Je loopt zeven
weken stage, de ene helft in een optometrische en de andere helft in een orthoptische
setting.

Praktisch bekeken
Het derde jaar is het jaar van de beroepspraktijk: nu ben je helemaal klaar om
handelingsplannen op te stellen. Je zet een
stap verder in Low Vision en Technologisch
Oftalmologische Assistentie. Voor de rest
draait dit jaar om zoveel mogelijk zelfstandig
oefenen en stage lopen in alle disciplines van
de sector.
Het klinisch centrum helpt je daarbij.
Daarnaast loop je opnieuw zeven weken
stage, zowel in een optometrische als
orthoptische setting. Dit kan in een contactlenscentrum, een low vision centrum,
een optiekzaak, bij orthoptisten, in het
ziekenhuis op een oftalmologische dienst,
in de privépraktijk van een oogarts of bij
een zelfstandig optometrist. Je sluit af met
zeven weken keuzestage: hier ben je zelf
aan zet en kies je de discipline waarin je
verder wilt gaan.

CHECKLIST

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

Om ons te helpen bij onze
studiekeuze kregen we in het
zesde middelbaar een overzicht
van alle opleidingen in het
hoger onderwijs.En daar stond
Oogzorg ook bij. Ik wist niet eens
dat je dat kon studeren, maar
omdat het mij aansprak zocht
ik meer informatie op en raakte
ik steeds meer geïnteresseerd.
De wetenschappelijke insteek,
de vele praktijkuren en diverse
jobmogelijkheden spraken me erg
aan. De openlesdag en de positieve
verhalen van oud-studenten gaven
de doorslag.

☐ Het visuele zintuig fascineert me.
☐ Ik ben behulpzaam.
☐ Ik wil theorie zo snel mogelijk in
praktijk omzetten.
☐ Specialist worden in het zicht en
de verbetering ervan, zegt me
wel wat.

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

Meer info over deze
bachelor vind je op
odisee.be/oogzorg

Laura Baert
Studente Oogzorg

59

OOGZORG

Vakken in
de kijker

Als je start met een nieuwe opleiding, krijg je een heleboel nieuwe
vakken voorgeschoteld. Hier ontdek je de belangrijkste vakken
die aan bod komen in de opleiding.

Anatomie en fysiologie

Orthoptie

De anatomie van ons lichaam,
daaronder verstaan we weefsels, organen en spieren. Bij Fysiologie bestudeer
je de processen tussen de organen
onderling en de chemische processen
in het lichaam. Eindigen doe je met een
groot pakket Anatomie en fysiologie van
het oog en van het visuele systeem.

Orthoptie betekent letterlijk ‘recht
zien’. Hier leer je dus de samenwerking
van de ogen onderzoeken, oogbewegingsstoornissen opsporen, een lui oog
herkennen en behandelen en prisma’s
aanpassen bij dubbel zien.

Optica

Optometrie is de wetenschap die het
zicht meet. Aan de hand van verschillende optometrische tests krijg je ‘zicht’
op de software achter onze ogen. Zien is
een samenspel van onze ogen, hersenen en het evenwichtsorgaan. Daaruit
vloeit onze perceptie, die bij iedereen
anders is. Juist dat maakt optometrie
zo boeiend.

Bij dit vak zie je het licht, letterlijk. We
bereiden je voor op toepassingen met
optische hulpmiddelen zoals brillenglazen, contactlenzen, intraoculaire lenzen
(lenzen die in je oog zitten, bijvoorbeeld
bij cataract) en hulpmiddelen voor
slechtzienden en verrekijkers. Naast
de stralengang bekijken we het licht
ook als een golfverschijnsel. Zo kunnen
fenomenen als interferentie en diffractie
verklaard worden.

Optometrie

Talentontwikkeling
Hier leer je je eigen talenten en sterktes
kennen. Doorheen de drie opleidingsjaren brengen we je talenten in kaart.
Op die manier ontdek je waar jij goed in
bent en welke weg je later wilt inslaan.
Daardoor kunnen we je van dichtbij
opvolgen en ondersteunen waar nodig.

Keuzevakken
We brengen jouw talenten in kaart en
met de keuzevakken geef je zelf kleur
aan je opleiding op basis van jouw
talenten en interesses. In het eerste jaar
kun je kiezen uit Academische taalvaardigheid om je onderzoeksvaardigheden
aan te scherpen, Optiek I als je interesse
hebt om zelfstandige te worden of
EHBO als het paramedische luik jou
prikkelt.
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CAMPUS
BRUSSELTERRANOVA

STUDIEPROGRAMMA OOGZORG

Uniek in Vlaanderen
De bacheloropleiding Oogzorg
kun je in Vlaanderen enkel bij
Odisee volgen. Na je studies
heb je dus een uitzonderlijk
en uiterst gewild diploma in
handen, met gegarandeerde
werkzekerheid.

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

HUMANE WETENSCHAPPEN
Psychologie en (ortho)pedagogiek
5
3
Communicatie
Ethiek en deontologie
4
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Anatomie en fysiologie van de mens
4
Anatomie en fysiologie van het oog
8
en het visuele systeem
4
Algemene pathologie en farmacologie
Neurologie en neuropathologie
6
van het visuele systeem
Oculaire pathologie
4
4
GEZONDHEIDSZORGORGANISATIE
Gezondheidszorgorganisatie en recht
3
WETENSCHAPPELIJK EN KLINISCH REDENEREN
Wetenschappelijke vaardigheden
3
Wetenschappelijk en klinisch redeneren
5
Bachelorproef
8
Klinisch centrum
3
BEROEPSSPECIFIEKE WETENSCHAPPEN
Optica
4
4
Inleiding tot de visuele wetenschappen
6
Orthoptie
5
6
7
Optometrie
4
8
6
Contactologie
4
4
3
Technisch oftalmologische assistentie
3
3
Low Vision
3
3
PROFESSIONELE- EN TALENTONTWIKKELING
Keuzevak: kies elk jaar 1 vak voor 3 SP
Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een
/ Optiek
I / EHBO
3
vakAcademische
besteedt tijdenstaalvaardigheid
het hele academiejaar.
Het aantal
studiepunten bepaalt
ook het gewicht van
een
vak in hettalen
eindresultaat.
Vreemde
/ Neurovisuele revalidatie /
3
Optiek II / ESKI
Verdieping Orthoptie / Speciale contactlensaan3
passingen / Visuele training / Zelfstandig vestigen
Stage en talentontwikkeling
4
10
10
Keuzestage
10
TOTAAL STUDIEPUNTEN
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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.

Zien is een samenspel van onze ogen, hersenen en het evenwichtsorgaan. Daaruit vloeit
onze perceptie, die bij iedereen anders is. Juist dat maakt deze opleiding zo boeiend.
Isabelle Wellemans
Opleidingshoofd Oogzorg | Campus Brussel-Terranova
isabelle.wellemans@odisee.be
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Handen
uit de mouwen
EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Bij Odisee leer je al doende. Van skillslabs tot stages, beurzen en workshops,
we doen er alles aan om van jou een steengoede orthoptist-optometrist te maken.

Onder 4 ogen

In het laatste jaar van de
opleiding mag je zelf een
‘kliniekje’ openen op de campus
voor patiënten die hun ogen
willen laten testen of bepaalde
klachten hebben. Zo leer je
goed redeneren en diagnoses
stellen, net zoals in het echte
werkveld.
Chiara Baert

Studente Oogzorg

In het derde jaar van je opleiding baat
je samen met je medestudenten ‘Onder
4 ogen’ uit, het klinisch centrum voor
oogzorg van Terranova. Studenten,
personeelsleden van Odisee en partners
van Terranova, maar ook andere personen met visuele klachten kunnen daar
terecht voor een oogmeting of visueel
advies. Ook voor advies over contactlenzen, low vision hulpmiddelen en
orthoptie kunnen ze een beroep doen
op jou. Een uitgelezen kans om al je
kennis en vaardigheden in de praktijk
om te zetten.

Op de werkvloer
Bij Interprofessioneel project (IPO) gooien we het over een andere boeg. Tijdens
deze vorm van klinisch redeneren leer
je samenwerken en overleggen met
mensen uit andere disciplines. Samen
stel je een volledig zorgplan op.

Samenwerkingen in
binnen- en buitenland
De opleiding heeft sterke banden met
het werkveld. Zo zijn we op nationaal
niveau lid van APOOB (Algemene
Professionele Opticiens- en Optometristenbond), BFO (Belgian Federation
of Optometrists) en BOV (Belgische
Orthoptische Vereniging). Op Europees
vlak zijn we lid van de European Academy of Optometry and Optics (EAOO) en
de International Association of Contact
Lens Educators (IACLE).
Via ons samenwerkingsverband met de
Semmelweiss University of Budapest,
de Fachhochschule in Aalen en de
Universitat Politècnica de Catalunya in
Barcelona kun je ook ervaring opdoen
in het buitenland.
Wist je dat de opleiding de meeste
studenten naar het buitenland stuurt?
Een buitenlandse stage doen kan zowat
overal, van Parijs, Monaco en Boedapest
tot Nepal, Ghana, Peru en Nicaragua.

Marieloor en Jelle oefenen oogmetingen op
mekaar.
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Studenten slijpen brillenglazen met de hand,
op ambachtelijke wijze

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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IN THE PICTURE

Het leven
zoals het is

Theorie én praktijk in
Campus Brussel-Terranova
Kies je voor deze opleiding dan studeer
je op de unieke Campus Brussel-Terranova, vlak bij de Nieuwstraat. Op deze
campus krijg je pas echt voeling met
de praktijk, want je werkt er met échte
patiënten in échte situaties. Terranova is een innovatieve samenwerking
tussen Odisee en Kliniek Sint-Jan.
Het is veel meer dan een campus met
leslokalen en skillslabs. Je vindt er ook
consultatieruimtes, een therapeutisch
centrum voor kinderen, een geriatrisch
dagcentrum, een kinderdagverblijf...
Tijdens je opleiding werk je samen met
de patiënten van de gezondheidscentra. Je oefent je vaardigheden dus niet
uitsluitend op collegastudenten, maar
ook bij echte patiënten.

s bij de vleet
Vergaderplekje Oogzorg Busra
es
nt
de
stu
or
vo
en Ilana!

Oranje stoelen?
op Campus Br Check, je bent
ussel-Terranova
!

VOLG ODISEE OOGZORG
OP FACEBOOK VOOR
MEER SFEERBEELDEN
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Hoe ziet een week van een student uit je opleiding eruit?
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Inleiding tot
de visuele
wetenschappen

Anatomie
en fysiologie
van de mens

Anatomie en
fysiologie van
het oog en het
visuele systeem

Algemene
pathologie en
farmacologie

Optica

Optometrie I

Psychologie en
orthopedagogiek

Wetenschappelijke
vaardigheden

Technisch
oftalmologisch
assistentie

9u
10u
11u
12u
13u
14u
15u
16u
17u

NA JE DIPLOMA
Als orthoptist-optometrist oefen je een veelzijdig beroep uit in de
gezondheidszorg. Je bent in de eerste plaats een visueel zorgverlener en
specialist van het zicht en de verbetering ervan. Je helpt mensen beter te
zien met aangepaste optische hulpmiddelen Je onderzoekt, analyseert,
revalideert en/of readapteert het visuele systeem. Je mag assisteren bij
oogoperaties.

IN WELKE JOB
KOM JE TERECHT?

VERSCHILLENDE
TAKEN

Je kunt je vestigen als zelfstandige of
in dienstverband werken bij optometristen, in centra voor low vision,
in contactlenspraktijken of in revalidatiecentra en optiekzaken. In de
optiekgroothandel en bij materiaalproducenten in de sector is er een grote
vraag naar specialisten en adviseurs.
Daarnaast doen ook ziekenhuizen en
oogartspraktijken een beroep op onze
afgestudeerden. Een andere optie is
verdergaan in wetenschappelijk
onderzoek, bijvoorbeeld in universitaire ziekenhuizen.

De orthoptist-optometrist heeft een
gevarieerd takenpakket. Een paar
voorbeelden:
• De visuele functie meten en analyseren
• Diverse visuele problemen opsporen,
analyseren en behandelen
• Strabisme en amblyopie onderzoeken en behandelen
• Onderzoek en revalidatie van leerproblemen
• De juiste correctie bepalen voor
allerhande hulpmiddelen (brillen,
contactlenzen, kunstogen, loepen,
telescopische brillen) via (aan)passen, onderhoud, advies en controle
• Een optisch voorschrift uitvoeren
• Uitvoeren van technische oogonderzoeken, zoals gezichtsveldonderzoek,
fundusfoto’s...
• Advies verstrekken op verzoek van
medewerkers uit medische, paramedische en psychopedagogische
disciplines

VERDER
STUDEREN
• Master of science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
• Master of science in het
management en het beleid
van de gezondheidszorg
• Postgraduaten in de oogzorg
(nog in ontwikkeling)
• Audiologie (want slecht zien en
slecht horen gaan samen)
• Handelswetenschappen
• Advanced business management
• Marketing management
• Boekhouden
• Bedrijfsmanagementmarketing

Wist je dat
100% van de
afgestudeerden
na 1 jaar aan
het werk is?

Tijdens mijn studies
kreeg ik de kans om een
Small Business Project
op te richten. Wood’n
Case biedt een originele,
houten brillendoos
aan waarin ook plaats
is voorzien voor
lenzenpotjes.
Charles Bruninx
Wood’n Case
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HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Persoonlijke
begeleiding

Bij Odisee ben je geen nummer. We houden de groepen bewust klein zodat het
contact tussen docenten en studenten
laagdrempelig blijft. Daarnaast zetten
we ook in op persoonlijke begeleiding.
Dat doen we aan de hand van:

De eerstejaars Oogzorg
stellen de anatomie van
het oog op een alternatieve manier voor.
Lena Michiels maakte
een knappe maquette.

GA 100% VOOR JE TALENT!
Aan het einde van je studieloopbaan
krijg je een talentenbadge, een
diplomasupplement waarop je talenten en sterktes in detail vermeld
staan. Misschien ben jij wel een
goede organisator, ben je zorgzaam
ingesteld of kun je heel goed met
kinderen omgaan. Al je talenten
worden – los van je examens en
andere resultaten – besproken en
beoordeeld door Talent Onderwijs

Orthoptisch onderzoek:
met een synoptofoor
meten studenten de
mate van scheelzien.

Voor alles een eerste keer,
ook voor het inzetten
van contactlenzen. Onze
studenten oefenen
regelmatig op elkaar.
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• summer courses voor Chemie en
Wiskunde vóór de start van het
academiejaar
• taalbegeleiding om het academische
taalgebruik onder de knie te krijgen
• trajectbegeleiding op maat van jouw
behoeften en specifieke situatie.

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN

Teams (TOTs). Tijdens verschillende
workshops doorheen de verschillende opleidingsfasen ontdek je
jouw talenten en werk je rond je
communicatievaardigheden. Zo
weet je waar je echt goed in bent en
kun je je keuzestage en je bachelorproef afstemmen op je specifieke
talenten. Een absolute
win-win voor jou!

165

STUDENTEN
19% JONGENS
81% MEISJES

1

CAMPUS
BRUSSEL-TERRANOVA

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

44%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

81%

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

ONZE STERKSTE

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

9,1/10

Studiebelasting

8,2/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

8,6/10

Bereikbaarheid
docenten

9,1/10

Goede praktijkvoorbeelden, cases

9,2/10

Lokalen

10/10

Studiemateriaal

10/10

CAMPUS BRUSSELTERRANOVA

100%

IS 1 JAAR NA
AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR

EN 10 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT
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VERPLEEGKUNDE

Is ‘zorgen voor’ jouw middle name? Heb je zin om vanuit een theoretische
achtergrond zorg te dragen voor mensen in uiteenlopende situaties?
En wil je een professional worden die in het midden van de samenleving staat,
efficiënt werkt en zorg op de juiste manier organiseert?
Dan is Verpleegkunde de perfecte opleiding voor jou.

BACHELOR
IN DE

Verpleegkunde
Verpleegkunde, dat is een stevige brok
praktijk, projecten, stages en een mogelijke buitenlandse ervaring. Tijdens
je opleiding oefen je de leerstof in goed
uitgeruste skillslabs en loop je stage in
verschillende ziekenhuizen en andere
settings. Je maakt ook kennis met
de meest recente wetenschappelijke
inzichten en scherpt je technische en
sociale vaardigheden aan. Na de opleiding ben je volledig klaar voor een job
in één van de vele zorgdomeinen.

Een warm nest

Vernieuwende onderwijsaanpak

Kies je voor Verpleegkunde bij Odisee
dan volg je les in Aalst, Brussel of
Sint-Niklaas. Elke locatie heeft een
eigen unieke cultuur. Vanaf het tweede
jaar kies je een aantal keuzevakken op
basis van je interesses. Zo kun je bijvoorbeeld gaan voor Français médical,
Medical English, Medische beeldvorming, De oudere in de samenleving,
Het kind in de samenleving of
Welzijn op het werk.

Bij de opleiding Verpleegkunde werkt
Odisee met een uniek onderwijsconcept. Dit opleidingsprogramma is
kwaliteitsvol, uniek en vernieuwend in
Vlaanderen. Het daagt jou als student
uit om je grenzen te verleggen en vormt
een basis voor levenslang leren.

Jij aan het roer
Vanaf de eerste dag neem je je leerproces zelf in handen. De opleiding
Verpleegkunde bij Odisee creëert de
ideale leeromgeving voor studenten
met verschillende kwaliteiten, talenten,
leerstijlen en leernoden. We focussen
100% op je talent en houden rekening
met je persoonlijkheid.

68

Je komt terecht in een groep of ‘nest’
van vijftien tot maximaal achtien studenten, een plaats waar je vertrouwen
én de juiste ondersteuning krijgt. Je
‘nestcoach’ is een docent uit de opleiding die je helpt om je leerproces te
sturen en je persoonlijke ontwikkeling
te ondersteunen, in een veilige maar
sterke leeromgeving.

Focus, focus, focus

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Verpleegkunde is zeker iets
voor jou, als je je hierin
herkent
☐ Ik ben geboeid door de mens als
een lichamelijke, geestelijke en
sociale eenheid.
☐ Ik wil me engageren voor de zorg
van mensen.
☐ Verantwoordelijkheidsgevoel
is me niet vreemd, interesse in
techniek evenmin.
☐ Problemen los ik creatief op als
de standaardoplossing geen
uitkomst biedt.

Als ik buitenkom na een
werkcollege voel ik me altijd
opgeladen. Ik zit dan vol energie,
adrenaline en goesting om
mijn nieuwe verpleegkundige
vaardigheden toe te passen op
stage! Daarnaast doet de leerstof
over anatomie regelmatig mijn
mond openvallen. Ik verbaas me
continu over hoe ons menselijk
lichaam in elkaar zit en deel nu
veel leuke wist-je-datjes met mijn
omgeving.

☐ Ik wil niet alleen zorgen voor
mensen, maar ook meewerken
aan een hogere zorgkwaliteit.

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

Meer info over
Verpleegkunde vind je
op odisee.be/VPK

Eline Verheyen
Studente Verpleegkunde Brussel

69

VERPLEEGKUNDE

Je programma
Starten vanuit leernood

Zeven beroepsdomeinen

In het nieuwe programma spreken we niet over klassieke
‘vakken’ maar over ‘LabO’s’. Dat zijn periodes van vier
tot acht weken, met telkens op het einde een evaluatiemoment.

Tijdens het vierjarige opleidingstraject loop je 2300 uur stage
en maak je zowel tijdens de lesactiviteiten als tijdens de stages kennis met de zeven verpleegkundige beroepsdomeinen:

Je leerproces vertrekt zoveel mogelijk vanuit een probleemstelling, urgentie, werknood of leernood omdat
de leerstof dan onmiddellijk betekenisvol is voor jou.
Op die manier leer je een gezondheidsprobleem vanuit
verschillende invalshoeken benaderen.

Van graduaat naar bachelor?
Als jij een graduaatsdiploma in de Verpleegkunde
hebt, kun je bij Odisee een brugprogramma volgen.
Na 2,5 jaar kun je via dat brugprogramma het
diploma Bachelor in de Verpleegkunde behalen.
De contactmomenten in deze opleiding hebben
afwisselend plaats op Campus Aalst en Campus
Sint-Niklaas. Meer info vind je op odisee.be/
verpleegkunde-brugprogramma.

•
•
•
•
•
•
•

Eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverpleging
Geneeskunde
Heelkunde
Geestelijke gezondheidszorg
Ouderenzorg
Moeder- en kindzorg
Pediatrie

Je begeleidt en ondersteunt patiënten in hun ziekte- en
genezingsproces vanuit je kennis van anatomie, fysiologie,
pathologie en farmacologie. Je doet dit steeds vanuit een holistisch mensbeeld, dat er rekening mee houdt dat alle aspecten
die samen de gezondheid van iemand vormen, met elkaar
verbonden zijn.

Je komt terecht in een groep of ‘nest’
van vijftien tot maximum achttien studenten,
een plaats waar je vertrouwen én de juiste
ondersteuning krijgt.
Elise Vanhoucke
Opleidingshoofd Verpleegkunde
Campus Brussel
elise.vanhoucke@odisee.be
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Neem je opleiding in eigen
handen
Aan de hand van doelgerichte colleges
van experten uit de opleiding en het
werkveld, practica, feedbacksessies en
beoordelingsvrije oefenkansen verwerk
je informatie op een zelfgestuurde
manier. Op regelmatige basis vindt er
een evaluatiemoment plaats, zodat
de leerstof zich niet kan opstapelen.
Daarnaast maak je ook gebruik van een
uitgebreide digitale leeromgeving. We
bieden de leerstof binnen een LabO aan
via verschillende werkvormen. Daarin
heb je als student inspraak: je kiest verschillende leerwegen om je leerdoelen
te bereiken.

Leren met en van elkaar
Naast het individuele leren is er ook veel
aandacht voor het coöperatieve leren,
want in je job als verpleegkundige werk
je voortdurend samen met collega’s van
dezelfde of andere diensten. Daarom
besteden we ook in onze werkvormen
veel aandacht aan de samenwerking
tussen studenten. Tijdens elk LabO
maak je deel uit van een leergroep,
jouw vaste lesgroep tijdens de vier
tot acht weken LabO.

In onze opleiding creëren we
een ideale leeromgeving voor
studenten met verschillende
kwaliteiten, talenten,
leerstijlen en leernoden.
Kathy Pletinckx
Opleidingshoofd Verpleegkunde
Campus Aalst
kathy.pletinckx@odisee.be

Studieprogramma eerste jaar Verpleegkunde

CAMPUS
AALST,
BRUSSELTERRANOVA &
SINT-NIKLAAS

LabO1: 8 weken, inclusief assessmentweek
Start 2 nurse

12 SP

LabO2: 4 weken, inclusief assessmentweek
De oudere zorgvrager

8 SP

LabO3: 8 weken, inclusief assessmentweek
Geneeskunde, heelkunde
en eerstelijnsgezondheidszorg

14 SP

LabO4: 4 weken, inclusief assessmentweek
Moeder- en kindzorg en pediatrie

8 SP

Doorlopend
Grow 2 nurse
Werkveldervaring

6 SP
12 SP

Aantal studiepunten per jaar
Totaal

60 SP

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.

Je leerproces vertrekt zoveel mogelijk
vanuit een probleemstelling, urgentie,
werknood of leernood omdat de leerstof
dan onmiddellijk betekenisvol is voor jou.
Katrien De Wilde
Opleidingshoofd Verpleegkunde
Campus Sint-Niklaas
katrien.dewilde@odisee.be
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Kies je campus
Campus Aalst
Op Campus Aalst heeft de opleiding
Verpleegkunde een directe link met de
vervolgopleiding Intensieve Zorg en
Spoedgevallenzorg. Wil je je specialiseren, dan kun je dus gewoon op de
campus blijven. Handig! Bovendien vind
je er ook het SiTCA, een ultramodern
simulatie- en trainingscentrum.

Campus Brussel - Terranova

Ik heb 17 jaar gewerkt als
ergotherapeut maar ik bleef
honger hebben naar meer
medische kennis. Na een
burn-out besloot ik dat het
tijd was om te kiezen voor
wat me écht voldoening zou
geven: verpleegkunde. Al in
de eerste lesweek kregen
we een case voorgeschoteld
van een fictieve patiënt en
leerden we stilstaan bij hoe
je die als verpleegkundige
kunt benaderen. Heel
boeiend en leerrijk.
Joke Hamels
Studente Verpleegkunde Aalst
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Kies je voor Verpleegkunde bij Odisee
in Brussel, dan studeer en oefen je op
Campus Brussel - Terranova. Terranova
is een innovatieve samenwerking tussen
Odisee en Kliniek Sint-Jan. Je vindt er
alles om de vaardigheden te trainen
die een verpleegkundige onder de knie
moet hebben. In de skillslabs krijg je
demonstratielessen en kun je zelfstandig
oefenen. Twee simulatieruimtes zijn
ingericht als echte patiëntenkamers. Verder is er een stockageruimte en een unit
voor intensieve zorgen. Terranova is veel
meer dan een campus: je komt er overal
in contact met de patiënten van Kliniek
Sint-Jan én met studenten uit andere gezondheidsopleidingen. Ook dat bereidt
je voor op je latere werksituatie.

Campus Sint-Niklaas
Kies je voor de opleiding Verpleegkunde
op Campus Sint-Niklaas, dan kies je
voor een opleiding die verankerd is in
het werkveld: het ziekenhuis van de stad
ligt vlak naast de campus. Op Campus
Sint-Niklaas vind je een goed uitgerust
skillslab, waar je in een realistische
omgeving op een veilige manier je
verpleegkundige vaardigheden kunt aanleren. En dankzij de aanwezigheid van
psychiatrische ziekenhuizen in de ruime
omgeving van Sint-Niklaas, beschikken
we ondertussen over een sterke expertise rond psychisch kwetsbare personen.

Internationaal traject Verpleegkunde
Aan Odisee houden we de vinger aan de pols van het voortdurend
veranderende zorglandschap. Daarom bieden we ook een
internationaal traject aan. Absoluut een meerwaarde voor wie in
een grootstad of het buitenland aan de slag wil. Net als jij?
Ben je volledig gewonnen voor de opleiding Verpleegkunde,
maar mis je nog dat extra internationale tintje? Dan kun je kiezen
voor het internationaal traject Verpleegkunde. In je eerste en
tweede opleidingsjaar doe je stages in Franstalige afdelingen
van Brusselse ziekenhuizen. In je tweede jaar kun je bovendien
deelnemen aan een internationaal project of kun je al een korte
stage in Europa lopen. In het derde jaar zijn er tal van mogelijkheden om voor een korte of langere periode in of buiten Europa
stage te doen. In je vierde jaar kun je kiezen voor een stage in
het buitenland gedurende een volledig semester. Over je vier
opleidingsjaren heen krijg je leerinhouden in het Frans en in het
Engels aangereikt. In je derde en vierde jaar kun je deelnemen
aan Engelstalige of Franstalige keuzevakken, waaronder een
projectweek in samenwerking met een Finse opleiding verpleegkunde. Zo krijgt jouw opleiding Verpleegkunde een internationale
dimensie en dat staat later uitstekend op je cv! Meertalige zorgprofessionals zijn heel gegeerd in ons land. En ook internationaal
is er een grote vraag naar verpleegkundigen met talenkennis én
internationale ervaring die in staat zijn op de juiste manier om te
gaan met diversiteit. Meer info: odisee.be/vpkinternationaal.

De praktijklessen zijn erg boeiend:
je leert een inspuiting plaatsen, een
wonde verzorgen… De docenten
geven hun vak met passie en
doen je echt zin krijgen in het
beroep. De stages maken het jaar
compleet: de technieken oefenen
onder begeleiding, maar vooral het
contact met de patiënten, daar doe
ik het voor! Natuurlijk zijn er ook
vakken die mij iets minder liggen,
maar die neem ik er graag bij.
Micheline Verbeke
Studente Verpleegkunde

Het is mijn droom om in ontwikkelingslanden te
werken en mensen te helpen die geen toegang
hebben tot degelijke gezondheidszorg. Daarom
koos ik voor het internationale programma van de
opleiding Verpleegkunde. Dat bereidt je goed voor op
het latere beroep maar laat je ook je talen oefenen en
biedt je meer kansen om naar het buitenland te gaan.
Dorine van der Pluijm
Studente Verpleegkunde Brussel
(internationaal traject)

Verpleegkundige van
de toekomst
De gezondheidszorg verandert vandaag
sneller dan ooit tevoren. Er komt steeds meer
technologie bij kijken, de wetenschap staat
niet stil en er is een verschuiving van het ziekenhuis naar het thuisveld. Als verpleegkundige van de toekomst zul je te maken hebben
met kwetsbare groepen in de maatschappij:
ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen in kansarmoede, vluchtelingen… We laten je ervaren hoe het is om als
partner in de zorg met deze groepen aan de
slag te gaan. De opleiding Verpleegkunde is
bij Odisee zo uitgebouwd, dat jij er na vier jaren helemaal staat als ‘verpleegkundige van
de toekomst’. Je diploma wordt automatisch
in heel Europa erkend.
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Handen
uit de mouwen
EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

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

Veel stageplaatsen

Stage? Jij kiest!

Voor de opleiding Verpleegkunde voorziet Odisee een gigantisch aanbod aan
stageplaatsen: van Oost-Vlaanderen tot
Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel,
en daarbovenop nog heel veel regionale
mogelijkheden.

In je vierde opleidingsjaar loop je twee
keer een langdurige stage van telkens
minstens 400 uur. Je kunt zelf kiezen
binnen welk domein je die stage doet.
Op die manier kun je proeven van het
ruime werkveld en word je nog meer
voorbereid op je instap in het werkveld
als bachelor in de verpleegkunde.

Fake it till you make it
Eén van onze stokpaardjes is simulatieonderwijs. We nodigen simulanten
of acteurs uit zodat je in een veilige,
gecontroleerde context de leerstof kunt
inoefenen. Welke hoofdcampus je ook
kiest, je krijgt sowieso een training in
het SiTCA, ons simulatie- en trainingscentrum in Aalst.

Onze opleiding EHBO werd gesmaakt! Interesse?
Neem gerust contact met ons op. #odisee
#bachelorverpleegkunde #fijnesamenwerking

Leerwerkplaats
Zet je schrap, want met een groep medestudenten neem je onder begeleiding
van je docenten en leerzorgcoaches een
deel van een ziekenhuisafdeling over.
Helemaal zelfstandig!

Dankzij onze goede contacten met
het werkveld kunnen we elke stageaanvraag persoonlijk bekijken. Ben je
benieuwd naar het leven op een minder
evidente stageplaats zoals een gevangenis, medisch-pedagogisch instituut of
een brandwondencentrum? Samen met
jou bekijken we de mogelijkheden en
doen we er alles aan om een geschikte
stageplaats te vinden.

Projecten op
het programma

16 studenten #verpleegkunde en #vroedkunde
volgden de workshop Body Sensing Routine bij
kunstenaar Christian Bakalov van Workspace
Brussels. Aanraken is een van de krachtigste
elementen in een zorgrelatie. Kunst en zorg
gaan letterlijk hand in hand. #odisee
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Als student Verpleegkunde krijg je verschillende projecten voorgeschoteld. Zo
is er een ontmoeting met zorgvragers en
zorgverleners, waarbij je via getuigenissen en activiteiten ervaart wat het is
om met een zorgvraag door het leven te
gaan. Bij het project moeder-kind komt
een jonge mama haar verhaal vertellen.
Je maakt ook kennis met de mogelijkheden om binnen je opleiding Verpleegkunde een buitenlandse ervaring op te
doen.

Afsluitmoment leerwerkplaats UZB.
Veel talent gespot: allemaal nieuwe parels
voor het werkveld. #odisee

VERPLEEGKUNDE
AALST

VERPLEEGKUNDE
BRUSSEL

VERPLEEGKUNDE
SINT-NIKLAAS

Partners
Omdat we je de best mogelijke
opleiding willen bieden, werken we
samen met verschillende partners.
Internationaal zijn we lid van van het
Florencenetwerk, een netwerk van
verpleegkundigen en vroedvrouwen
van veertig hogescholen uit zeventien
verschillende Europese landen. Die
contacten komen goed van pas als een
student naar een bepaald land op stage
wil. We hebben bijvoorbeeld partners
in Portugal en Finland, maar evengoed
in Afrika en India. Daarnaast hebben we
een nauwe band met grote spelers op
de Vlaamse zorgmarkt, de NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse
Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) en
werken we samen met alle partners van
de Associatie KU Leuven.

Studenten #verpleegkunde
oefenden hun verplaatsingstechnieken
tijdens de tweedaagse in Ter Duinen
aan zee.

Ook het team van het AZ Sint-Maria in Halle
doet het uitstekend! (mét deelname van enkele
van onze studenten)
75

VERPLEEGKUNDE

IN THE PICTURE

Het leven
zoals het is
Weekplanning

Jaarplanning

• zestien tot maximaal twintig
contacturen per week
• flexibele lessen- en weekroosters,
opgemaakt per LaBo
• beperkt aantal hoor- en werkcolleges
• face-to-faceaanbod én digitale
leeromgeving
• veel vraag- en antwoordmomenten
tijdens spreekuren bij docenten

• het academiejaar is opgebouwd uit
vier periodes of LaBo’s van vier tot
acht weken
• in elk LaBo organiseren we (les)
activiteiten ‘on campus’, activiteiten
‘off campus’ en stageweken

ssintniklaas
Chillen #campu
x
ela
#r
ee
#odis
ijdstuderenzijn
#hetmoetnietalt

Zo kan een week uit je eerste opleidingsjaar eruitzien
Maandag

Dinsdag

Werkcollege
op vraag

Project
zorglandschap

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Hoorcollege
op vraag

Leergroepmoment

9u
10u
11u
12u
13u
14u
15u

Individueel
spreekuur

16u

Zelfstandig
oefenen

17u

Campus kick-o
ff #odisee
#campusaalst

Evaluatie

Oranje stoelen?
op
Check, je bent
elterranova!
#campusbruss

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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• We organiseren op regelmatige
tijdstippen evaluatiemomenten. Daarin testen we aan
de hand van verschillende
evaluatievormen je verworven
kennis en vaardigheden van de
afgelopen periode. We dagen
je uit om te tonen wat je in
je mars hebt. De evaluatie is
transparant en afgestemd op
de noden van het werkveld.

• Die evaluatiemomenten brengen je evolutie over de vier jaren
heen in kaart. Je blijft oefenen
en herhalen, zodat je in het
vierde jaar nog altijd weet wat je
in het eerste jaar geleerd hebt.
• Tijdens het academiejaar zijn
er ook veel niet-evaluerende
momenten, beoordelingsvrije
oefenkansen waarbij je wél
waardevolle feedback krijgt.

NA JE DIPLOMA
Onze alumni Verpleegkunde weten alles over zorg dragen voor
mensen in uiteenlopende situaties. Interesse?

IN WELKE JOB KOM
JE TERECHT?

VERDER
STUDEREN

Na vier jaar ben je klaar om als
verpleegkundige in een breed werkveld
aan de slag te gaan. De mogelijkheden
zijn quasi onbeperkt, want je kunt in
een waaier aan zorgdomeinen terecht:
in ziekenhuissettings, woonzorgcentra,
bij gespecialiseerde artsen, in de thuiszorg, bedrijfssector, het onderwijs of als
zelfstandige.

Na je opleiding Verpleegkunde kun
je bij Odisee verder studeren in het
postgraduaat Palliatieve Zorg
(Brussel), Intensieve Zorg en
Spoedgevallenzorg (Aalst). Via een
schakelprogramma heb je ook de
mogelijkheid om door te stromen
naar een academische master bij een
partner van de Associatie KU Leuven.

Tijdens mijn stage in
Nicaragua werkte ik op
een medische post en in
een operatiekwartier. Ik
gaf ook les aan studenten
verpleegkunde en aan
medisch personeel. En nu
geef ik les aan de studenten
Verpleegkunde bij
Odisee.
Gwennin Demaegd

Op een palliatieve dienst
kan ik doen waarvoor ik
in de zorg ben gestapt: op
een kwaliteitsvolle manier
totaalzorg geven aan de
patiënt en zijn familie. Je
krijgt er de tijd om voor
mensen te zorgen.
Christophe Van Osselaer

Wist je dat
99,7% van de
afgestudeerden
na 1 jaar aan
het werk is?
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HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Marlies, studente
Verpleegkunde, deelt
complimentjes uit op
complimentendag.

Persoonlijke
begeleiding

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

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

GA 100% VOOR JE TALENT!
Cursus hartmassage
#studentgeeftles
#campusaalst

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

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

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN

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

3

CAMPUS AALST, BRUSSELTERRANOVA & SINT-NIKLAAS

536

STUDENTEN
18% JONGENS
82% MEISJES

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

CAMPUS AALST
195 STUDENTEN

CAMPUS BRUSSELTERRANOVA
160 STUDENTEN

CAMPUS SINT-NIKLAAS
181 STUDENTEN

ONZE STERKSTE

12%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

65%

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

9,2/10

Goede praktijkvoorbereiding & cases

9,0/10

Goede
jobvoorbereiding

8,9/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

8,6/10

Bereikbaarheid
docenten

8,3/10

Sterke digitale
leeromgeving

8,7/10

Praktijklokalen

10/10

Studiemateriaal

9,4/10

Stagebegeleiding

8,8/10

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

4 JAAR
EN 5 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT
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VERPLEEGKUNDE (GRADUAAT)

GRADUAAT IN DE

Verpleegkunde (HBO5)
Wil je graag mensen helpen en verplegen, maar twijfel je of een bacheloropleiding wel iets
voor jou is? Overweeg dan zeker de graduaatsopleiding Verpleegkunde. Een graduaatsopleiding
maakt deel uit van het hoger beroepsonderwijs en heeft een heel eigen profiel. De opleiding is erg
praktijkgericht en slaat de brug tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding.

avondonderwijs. Als je heel snel echt
wil voelen wat verpleegkunde inhoudt,
dan biedt het Sint-Augustinusinstituut
in Geraardsbergen een traject aan waar
je van bij de start oefenmomenten hebt
op de werkvloer.

Word gegradueerde
in de verpleegkunde

De bacheloropleiding Verpleegkunde
duurt 4 jaar en wordt georganiseerd aan
een hogeschool. Beide opleidingen zijn
erg praktijkgericht, waarbij stages een
essentieel onderdeel van je opleiding
uitmaken. In de bacheloropleiding
wordt meer zelfstandigheid, initiatief en
verantwoordelijkheid van jou verwacht
dan in de graduaatsopleiding. In de
graduaatsopleiding zijn de contexten
die aangeboden worden vertrouwder
en minder complex dan in de bacheloropleiding.

Met je diploma kun je onmiddellijk aan
de slag in heel wat domeinen van de
gezondheids- en welzijnssector. Het
beroep van verpleegkundige is immers
nog steeds een knelpuntberoep.

Wat is het verschil met
de bacheloropleiding?

Inhoud van het traject

Bij partnerschool Sint-Guido instituut
te Anderlecht kun je de opleiding ook
volgen in een combinatie van dag- en

De graduaatsopleiding Verpleegkunde
duurt 3 jaar en wordt georganiseerd
in scholen voor secundair onderwijs.

De opleiding tot gegradueerde in de Verpleegkunde telt vijf modules, gespreid
over drie jaren. Na elke module behaal

Module
Oriëntatie
Algemene
Gezondheidszorg
20 weken2
Module Initiatie
Verpleegkunde

Module
Verpleegkundige
Basiszorg

20 weken2

20 weken2

40 weken2

20 weken2

ZORGKUNDIGE 1
1
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Module
Oriëntatie
Ouderenzorg
en Geestelijke
Gezondheidszorg

Toegepaste
Verpleegkunde

DIPLOMA VAN
GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDE

Wist je dat Odisee samen met haar
partnerscholen in Oost-Vlaanderen
en Vlaams-Brabant een kwalitatief
hoogstaande opleiding organiseert die
leidt tot de titel van gegradueerde in de
Verpleegkunde? Het gaat om een opleiding hoger onderwijs die drie jaar duurt
en die je voltijds overdag volgt.

2

Na het behalen van het deelcertificaat Verpleegkundige Basiszorg kun je je registreren als zorgkundige
Duurtijd module – minimum 36 uren/week

De HBO5-opleiding Verpleegkunde heeft
een mooie balans tussen theorie en
praktijk. De lessen lopen parallel, zodat
je steeds de nodige praktische kennis
hebt voor je op je werkplek begint. Ook
de trajectbegeleiding is een grote troef.
Dat je van in het begin tot het einde van
je opleiding terecht kunt bij dezelfde
persoon is een grote houvast.
Amber Mignon
Studente HBO5-Verpleegkunde BenedictusPoort

je een deelcertificaat. Na het behalen van de deelcertificaten Initiatie
Verpleegkunde en Verpleegkundige
Basiszorg (1 jaar) kun je je registreren
als zorgkundige. Na het behalen van de
vijf deelcertificaten krijg je het diploma
van gegradueerde in de Verpleegkunde.

Wat na je opleiding?
Na je graduaatsopleiding Verpleegkunde kun je meteen aan het werk
in ziekenhuizen, woonzorgcentra, de
thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg of de zorg voor mensen met een
beperking. Je kunt ook verder studeren
en via een verkort traject van 2,5 jaar
bij Odisee je bachelordiploma in de
Verpleegkunde behalen. De contactmomenten in die opleiding hebben
afwisselend plaats op Campus Aalst en
Campus Sint-Niklaas. Meer info vind je
op odisee.be/verpleegkunde-brugprogramma.

Naast een bacheloropleiding zijn er nog
andere mogelijkheden om je verder te
professionaliseren.

Heroriëntering vanuit
de bacheloropleiding
Ben je al geslaagd voor een aantal
opleidingsonderdelen of één of meerdere stages in de bacheloropleiding
Verpleegkunde en overweeg je een
alternatieve weg naar je doel? Neem
dan zeker contact op met één van de
partnerscholen om te bekijken of je
vrijstellingen kunt krijgen voor één of
meerdere modules. Zo wordt je opleidingsduur korter.

Toelatingsvoorwaarden
en inschrijven
Je kunt starten met de graduaatsopleiding Verpleegkunde als je 18 jaar bent
én een diploma secundair onderwijs op

Tijdens het werkplekleren maak
je kennis met verschillende
medische afdelingen en de
verpleegkundige vaardigheden
die daarbij horen. Zo leer je
veel bij én ontdek je wat jou
het meeste voldoening geeft.

zak hebt. Je kunt ook starten nadat je
het 6de jaar BSO succesvol afrondde.
Als je niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden kun je toch starten
als je slaagt voor de toelatingsproef.
Inschrijven doe je steeds bij één van
de partnerscholen. Je betaalt geen
inschrijvingsgeld en de studiekosten
blijven beperkt.

Vragen?
Wens je meer informatie? Neem gerust
contact op met één van de partnerscholen.
• BenedictusPoort (Gent):
09-222 37 82
www.benedictuspoort.be
• Sint-Augustinusinstituut
(Aalst en Geraardsbergen):
053-70 33 79
www.sai-aalst.be
• Sint-Carolus (Sint-Niklaas):
03-780 89 07
www.sint-carolus.be
• Sint-Guido Instituut (Anderlecht):
02-520 86 30
www.sintguido.be

Meer info over dit
graduaat vind je op
odisee.be/graduaten

Femke De Kuyper
Studente HBO5-Verpleegkunde
Sint-Augustinusinstituut
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Ben je geïnteresseerd in de relatie tussen voeding en gezondheid?
Wil je alles weten over ziektegerelateerd voedingsadvies en dieetadvies? Hecht je belang aan een goede hygiëne? Ben je communicatief ingesteld? En wil je mensen coachen naar een gezonde levensstijl?
Dan is de opleiding Voedings- en dieetkunde beslist iets voor jou.

BACHELOR
IN DE

Voedings- en
dieetkunde
Vier op een rij
De opleiding Voedings- en dieetkunde bestaat uit vier domeinen. In het
domein ‘Mens’ leer je het menselijk
lichaam kennen, zowel lichamelijk als
geestelijk en zowel in gezonde toestand
als bij ziekte. ‘Voeding en dieet’ groepeert alle vakken rond voeding, gaande
van gezonde voeding tot voeding bij
specifieke doelgroepen. Bij ‘Professionele ontwikkeling’ word je voorbereid
op de vaardigheden die je later nodig
hebt om je job als diëtist te kunnen
uitvoeren. In het derde jaar bestaat dat
domein voornamelijk uit stage. In ‘Life
long learning’ ten slotte ontwikkel je
je onderzoeksvaardigheden en werk je
via reflectie, monitoraten en congressen
aan je persoonlijke ontwikkeling.

Doe het in praktijk
Doorheen je opleiding kom je uitgebreid
in contact met het werkveld. In het
eerste jaar doe je dat via een bedrijfsbezoek, bijscholingen en getuigenissen.
Je biedt samen met tweedejaarsstudenten ook gezondheidsvoorlichting
aan aan een zelfgekozen doelgroep.
In het tweede jaar ga je drie dagen op
stage in een grootkeuken. In het tweede
semester van het derde jaar loop je
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gedurende zestien weken stage op drie
verschillende stageplaatsen. Daarnaast
coach je gedurende vijf consultaties en
volledig zelfstandig een cliënt. Als kers
op de taart schrijf je op het einde van je
opleiding ook een bachelorproef over
een voedingsgerelateerd onderwerp.

Duwtje in de rug
Interesse en motivatie vinden we heel
belangrijk, specifieke voorkennis is
daarentegen geen vereiste in de opleiding Voedings- en dieetkunde. Als je in
het secundair onderwijs weinig Wetenschappen of Wiskunde gehad hebt, helpen we je graag op weg. Voor de start
van je opleiding kun je je inschrijven
voor een instapcursus Chemie. Zo ben
je voor de aanvang van het academiejaar bijgewerkt en kun je de lessen vlot
mee volgen. In de loop van het jaar kun
je tijdens de monitoraten Chemie bij
de vakdocent terecht voor bijkomende
uitleg en hulp. Een oriëntatietest vertelt
je of je basiskennis Wiskunde voldoende
is. Merk je vervolgens dat bepaalde
aspecten nog wat opfrissing kunnen
gebruiken, dan kun je aansluiten bij de
monitoraten Wiskunde. Je docenten
coachen je tijdens je persoonlijk ontwikkelingstraject.

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Voedings- en dieetkunde is
zeker iets voor jou, als je je
hierin herkent
☐ Ik ben op alle vlakken geïnteresseerd in voeding.
☐ Wetenschap boeit me, maar
ik ben ook communicatief
ingesteld en werk graag met
mensen.
☐ Ik heb aandacht voor het psychosociale welzijn van mensen.

Ik heb het altijd interessant
gevonden hoe voeding je lichaam
en je gezondheid kan beïnvloeden.
Onze voedingsvakken, zoals
Dieetleer en Voedingsstoffen en
ingrediënten, vind ik dus erg leuk.
Daarnaast leren we professioneel
omgaan met patiënten. Hoe moet
je reageren in bepaalde situaties?
Hoe stel je correct vragen?
Erg boeiend!

☐ Gezondheid is
mijn stokpaardje.
☐ Ik vind hygiëne belangrijk.

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

Meer info over Voedingsen dieetkunde vind je op
odisee.be/VDK

Olivia Derbaix
Studente Voedings- en dieetkunde
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Vakken in
de kijker
Voedingsstoffen en
ingrediënten en Dieetleer
In deze opleidingsonderdelen staan
voeding en dieetkunde centraal. Zowel
theorie als praktijk komen aan bod. We
bouwen stap voor stap verder op een
wetenschappelijke basis, gelegd in de
vakken Chemie en Metabolisme.

Anatomie en fysiologie, Psychologie en (Psycho)pathologie
Om een professionele voedingsdeskundige te worden, moet je de mens
natuurlijk vanbinnen en vanbuiten
kennen. In deze opleidingsonderdelen
ontdek je de bouw en werking van het
menselijk lichaam, zowel in gezonde
toestand als bij ziekte. We beperken ons
daarbij niet alleen tot het fysieke aspect,
maar nemen ook het psychische welzijn
van mensen onder de loep.

Hier ontdek je de belangrijkste
vakken die aan bod komen
in de opleiding Voedings- en
dieetkunde.

Microbiologie en hygiëne
Dit opleidingsonderdeel draait volledig
rond micro-organismen. Die zijn namelijk onmisbaar in het menselijk lichaam
en bij de productie van voedingsmiddelen. Je komt ook te weten welke
ziekteverwekkers in voedingsmiddelen
kunnen voorkomen. Naast de theoretische verwerking van de lespakketten
steek je de handen uit de mouwen
in het microbiologisch labo. Je leert
micro-organismen kweken, aankleuren,
onder de microscoop bestuderen en
ziekteverwekkers opsporen in voedingsmiddelen.

Ik vind de hele opleiding
bijzonder leerrijk. In het vak
Persoonlijke en professionele
ontwikkeling mag je
bijvoorbeeld tien uur vrij
invullen met bijscholingen,
lezingen of workshops.
Vakken zoals Voedingsleer
en Voedingsstoffen en
ingrediënten kun je meteen
toepassen in het dagelijks
leven. En binnenkort lopen
we stage in een grootkeuken
en mogen we consultaties
meevolgen met diëtisten...
Manou Van der Kruisen
Studente Voedings- en dieetkunde

Ondernemend?

Gezond leven heeft me altijd
geïnteresseerd. De keuze voor
Voedings- en dieetkunde lag
dan ook voor de hand. En ik
heb er nog geen minuut spijt
van gehad. Ik overweeg om
me te specialiseren in Voeding
en Oncologie. Voeding speelt
namelijk een belangrijke rol
in het genezingsproces.
Flore Teerlinck
Studente Voedings- en dieetkunde
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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.

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

STUDIEPROGRAMMA VOEDINGS- EN DIEETKUNDE
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Anatomie en fysiologie
8
Metabolisme
3
Psychologie
3
Chemie
6
Voedingsstoffen en ingrediënten
16
Keukentechnologie
5
Labo chemie
3
Microbiologie en hygiëne
6
6
Sociale en communicatieve vaardigheden
3
Evidence based nutrition
4
5
Persoonlijke en professionele ontwikkeling
3
4
3
Pathologie
7
3
Pathopsychologie
3
Toegepaste voedingsleer
6
Toegepaste dieetleer
10
6
Analyse voedingswaren
6
Organisatie van de gezondheidszorg en de
4
grootkeuken
Warenwetgeving
3
Ethiek en levensbeschouwing
3
Gesprekstechnieken en coaching
3
Medicijnen en nutricijnen
3
Keuzevak
3
Gezondheidsbevordering en recht
4
Voeding en samenleving
3
Voeding voor zuigeling en kind
3
Studiepunten
staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan 3een
Kwaliteitszorg
vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van
Stage
21
een vak in het eindresultaat.
Bachelorproef
8
AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

60

60

Ook als je naast het klinische
luik interesse hebt in de andere
drie domeinen van de diëtetiek,
namelijk de voedingsindustrie,
grootkeuken of preventieve
gezondheidszorg, kun je bij
ons terecht.
Kathleen Temmerman
Opleidingshoofd Voedings- en dieetkunde
Technologiecampus Gent
kathleen.temmerman@odisee.be

Afstandsonderwijs
De opleiding Voedings- en dieetkunde kun je ook in afstandsonderwijs
volgen. Je studeert de theorie dan
in je eentje. Op die manier bepaal
je volledig zelf hoe je werk, gezin en
studie combineert. De inhoud van
de opleiding verschilt niet van de
dagopleiding en na afloop ontvang
je gewoon hetzelfde diploma. Meer
info op odisee.be/vdkopafstand.
In een uitvoerig intakegesprek
met Isabelle De Jonge
(isabelle.dejonge@odisee.be)
bepaal je je individuele traject.
Bij de opstelling van dat traject
houden we rekening met eventuele vrijstellingen, je interesses, je
percentage tewerkstelling en de
combinatie met je gezin. Wie reeds
een bachelor- of masterdiploma op
zak heeft, kan in aanmerking komen
voor een tweejarig voltijds traject.
• De labo’s gaan telkens op een
vaste avond door (vanaf 17u tot
maximaal 22u).
• De theoretische cursussen verwerk
je op afstand via zelfstudie. De docenten voorzien goed uitgewerkt
cursusmateriaal met duidelijke
studietips. Waar mogelijk word je
ook ondersteund via digitale tools.
• Per theoretische onderwijsleeractiviteit stellen we 2 uur contactmoment ter beschikking (1 uur in het
midden van het semester en 1 uur
op het einde van het semester).
Tijdens die contactmomenten krijg
je de kans om vragen te stellen. De
contacturen vinden aansluitend
plaats waardoor er per opleidingsfase vier contactavonden per
semester plaatsvinden. Voor
bepaalde vakken gebeurt de
ondersteuning via Skype.
• Voedings- en dieetkunde via
afstandsonderwijs komt in aanmerking voor betaald educatief
verlof. Voor meer info mail je naar
sociaalstatuut@odisee.be.
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Handen
uit de mouwen
EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

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

Alles om jou te doen slagen

Opleidingsoverschrijdende
projecten

Bij Odisee kiezen we voor een persoonlijke aanpak. Onze docenten staan dicht
bij jou en zijn gemakkelijk aanspreekbaar. Ook op studie(traject)begeleiding
zetten we sterk in. Per jaar krijg je een
coach toegewezen die je zowel
individueel als in groep begeleidt.

Op de werkvloer
Via gastsprekers, bedrijfsbezoeken,
opdrachten, projecten en vrij te kiezen
bijscholingen maak je vanaf het eerste
jaar uitgebreid kennis met het werkveld
van een diëtist. Die aanpak zorgt ervoor
dat je tijdens je opleiding kunt proeven
van verschillende domeinen binnen de
voedings- en dieetkunde. Stap voor stap
oriënteer je jezelf naar het werkveld dat
het best bij je talenten en interesses past.

42 leerlingen van het Koninklijk Atheneum Aalst
komen langs bij #voedingsendieetkunde. In de
leslokalen krijgen ze een sessie voedingsleer en
lezen ze voedingsverpakkingen, in de keuken
mogen ze pannenkoeken bakken met vier
verschillende soorten melk. Zou jij het verschil
proeven? #odisee#technologiecampusgent

Kom van die stoel af
In de opleiding Voedings- en dieetkunde
maak je kennis met een brede waaier
aan werkvormen: hoorcolleges, begeleide werkcolleges, gastcolleges, labo’s,
projecten, individuele opdrachten of
casussen waarbij je vanuit realistische
situaties vertrekt, rollenspelen en de
organisatie van een gezondheidsbeurs.

Eén opleiding, één campus

Onze derdejaarsstudenten organiseren een
gezondheidsbeurs. Doel: acties rond gezonde
voeding en beweging promoten bij verschillende
doelgroepen zoals kleuters, jongeren en
gezinnen. Aan creativiteit en enthousiasme
geen gebrek!

86

In je job ga je regelmatig samenwerken met collega’s. Die vaardigheden
proberen we je al in de opleiding aan
te leren tijdens projecten. Het gaat dan
om projecten met studenten uit hogere
jaren en uit een andere paramedische
bacheloropleiding aan Odisee zoals
Verpleegkunde, Oogzorg of Medische
beeldvorming en radiotherapie.
Samen met hen werk je rond talent
en communicatie en zet je de eerste
stappen in een interprofessionele
samenwerking (IPO).

Alle lessen gaan door op de Technologiecampus in Gent, een moderne campus met een volledig uitgeruste keuken
en labo’s. De campus is zowel met de
auto als met het openbaar vervoer goed
bereikbaar.

Sarah Braet en Vicky De Beule, twee studenten
#voedingsendieetkunde ontwikkelden een
interactief spel voor kleuters die bang zijn
om nieuwe en onbekende voeding te eten.
Ze dienden hun project in bij de ‘Plezante
Premies’ van Q-music en haalden maar liefst
6000 euro binnen! Dikke proficiat! #odisee
#voedingsendieetkunde

VOEDINGS- EN DIEETKUNDE

Voor ieder wat wils
In de leerlijn Persoonlijke en professionele ontwikkeling krijg je alle theorie
en praktische vaardigheden onder de
knie in verschillende werkvormen.
Afwisseling verzekerd!
• Eerste jaar: tien uur vrije invulling,
een bezoek aan de voedingsindustrie,
zes gastsprekers uit de verschillende
werkdomeinen en een project rond
preventieve gezondheidszorg.
• Tweede jaar: professionalisering naar
keuze, twee consultaties bij een zelfstandig diëtist, een stage van drie dagen
in een grootkeuken, een tweedaagse
rond coaching en een project rond
preventieve gezondheidszorg.
• Derde jaar: professionalisering
naar keuze, een video-opname van
een anamnese, een project rond
interprofessioneel overleg (IPO) met
studenten uit andere paramedische
bacheloropleidingen, patiënten
adviseren tijdens vijf consultaties en
een sollicitatietraining mét sollicitatiegesprek.

Partners
Omdat we je de best mogelijke opleiding willen bieden, werken we samen
met verschillende partners. Internationaal gaat het om samenwerkingen met
ziekenhuizen en de universiteit in Graz
en Bad Gleichenberg (Oostenrijk), de
universiteit van Bologna (Italië) en verschillende universiteiten in Zuid-Afrika.
Daarnaast bieden we ook internationale stageplaatsen aan in ziekenhuizen en
diëtistenpraktijken in Suriname, Benin
en Costa Rica. Er is ook de mogelijkheid
om dichter bij huis stage te lopen in
Nederland of Spanje.

Onze opleiding Voedings- en dieetkunde heeft ondertussen een uitgebreid
(binnenlands) netwerk opgebouwd van
o.a. ziekenhuizen en zelfstandige diëtisten. Minstens eenmaal per jaar nodigen
we de leden van de resonantieraad uit.
Die bestaat uit vertegenwoordigers
van het werkveld van de diëtisten.
Tijdens dat overleg krijgt onze opleiding
feedback en input waarmee we meteen
aan de slag gaan. Daarnaast hebben we
ook een nauwe band met de Vlaamse
Beroepsvereniging van Diëtisten.
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IN THE PICTURE
Technologiecampus Gent
Kies je voor de bacheloropleiding
Voedings- en dieetkunde 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.

Campus

met een

uitzicht.

Terugkom

dag.

nanas
today #A
en
My plate workshops#kok
#
is
bavaro

VOLG ODISEE OP FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN
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Het leven
zoals het is

Hoe ziet een week van een student uit je opleiding eruit?
Een lesweek bevat gemiddeld vierentwintig lesuren. Ongeveer twee derde
van die uren bestaat uit hoorcolleges.
De rest van de tijd breng je door
in kleine groepen tijdens labo’s of
begeleide werkcolleges waarin je
vaardigheden aanleert en oefenin-

gen uitwerkt. Neem je de volledige
zestig studiepunten van de eerste
opleidingsfase op, dan verwachten
we dat je thuis of op kot nog ongeveer
veertien uur per week studeert of
opdrachten maakt. Studeren is met
andere woorden een fulltime job.

Variatie in je lesrooster

Stage op maat

Lessen volg je via hoorcolleges
op de campus of online via MS
Teams. Werkcolleges en labo’s
krijg je op de campus zodat je
vaardigheden aanleert en oefeningen uitwerkt. Als je liever op
eigen tempo lessen instudeert,
staat er ook een flink pak zelfstudie op het programma. Daarvoor
worden op geregelde tijdstippen
vragenuurtjes voorzien. Zo is er
voor elk wat wils!

Als student Voedings- en dieetkunde loop je 600 uur stage. In
het tweede jaar ga je drie dagen
op stage in een grootkeuken en
daarnaast geef je samen met de
eerstejaarsstudenten gezondheidsvoorlichting aan een zelf gekozen doelgroep. Het jaar daarna
loop je in het tweede semester
zestien weken stage.
De stage bestaat uit twee
verschillende periodes van
telkens acht weken. Dat kan op
verschillende stageplaatsen. Op
basis van je eigen interesses mag
je zelf stageplaatsen voorstellen,
op voorwaarde dat er een diëtist
tewerkgesteld is.

Wist je dat 95,4% van de
afgestudeerden na 1 jaar
aan het werk is?

NA JE DIPLOMA
Als bachelor in de Voedings- en dieetkunde kun je op de
arbeidsmarkt verschillende kanten uit. Je kunt natuurlijk
ook verder studeren en een masterdiploma halen.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?
• In je eigen zelfstandige diëtistenpraktijk (in hoofd- of bijberoep), in een
groepspraktijk of als freelance diëtist.
• In ziekenhuizen of andere zorginstellingen.
• In de voedingsindustrie of een
farmaceutisch bedrijf waar je voedingswarenanalyses uitvoert in een
lab, meewerkt aan kwaliteitszorg,
helpt bij productontwikkeling of een
commerciële functie uitoefent.
• In het onderwijs als leraar (als je ook
een Specifieke Lerarenopleiding volg-

de), praktijklector of onderzoeker.
• In voedingszaken, dieetwinkels
of cateringbedrijven.
• In sport- of afslankingscentra.
• In grootkeukens van o.a. ziekenhuizen,
zorginstellingen en scholen.
• In het Vlaams Instituut Gezond Leven
of Logo’s (loco-regionale gezondheidsnetwerken) in het kader van
gezondheidspromotie.
• In het FAVV (Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen) als controleur.

Voeding heeft me altijd erg
geïnteresseerd. Ik heb de
studieprogramma’s van
Voedings- en dieetkunde van
verschillende hogescholen
vergeleken en Odisee kwam
voor mij als beste uit de bus.
Toen ik dan ook nog eens
warm onthaald werd op
een infodag, was de knoop
doorgehakt!
Geert Bourgeois
Student Voedings- en dieetkunde

VERDER
STUDEREN
Schakelprogramma’s
specifiek na Voedingsen dieetkunde

De steun die je krijgt van je studietrajectbegeleider en de andere
docenten bij Odisee heeft mij enorm verrast. Hoewel de opleiding
deels uit zelfstudie bestaat, kun je toch steeds bij hen terecht
met vragen. Ze tonen ook veel begrip voor het feit dat studenten
in hoger afstandsonderwijs hun studie vaak met andere dingen
zoals werk en/of een gezin combineren.
Michèle Daelemans
Studente Voedings- en dieetkunde

Master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering,
master in het Management en
beleid van de gezondheidszorg,
master in de Biowetenschappen, master in de Biomedische
wetenschappen, master in het
Management, zorg en beleid in
de gerontologie.

Permanente vorming
Diabeteseducator, Sportvoeding, postgraduaat Voeding
en oncologie, Voeding van het
jonge kind en de adolescent.
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HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Het opleidingsfilmpje
#voedingsendieetkunde
wordt vandaag geshoot.
#odisee

Persoonlijke
begeleiding

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

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

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

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

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

VOLG ODISEE VOEDINGS- EN
DIEETKUNDE OP INSTAGRAM
EN FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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Bij Odisee leggen we de focus graag
op talent. We halen het onderste uit
de kan om je talenten te ondersteunen en verder te ontwikkelen.
De leerlijn Persoonlijke en
professionele ontwikkeling loopt
doorheen de drie opleidingsfasen.
Via die leerlijn leer je jezelf en het
werkveld van een diëtist via een
divers aanbod van werkvormen en
opdrachten kennen. Je focust op je
talenten, stelt een talentenprofiel
op en gaat er actief mee aan de
slag.

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

1

325

STUDENTEN
17% JONGENS
83% MEISJES
20% AFSTANDSONDERWIJS

TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

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

ONZE STERKSTE

25%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

76%

VAN DE STARTERS
STROOMT DOOR
NAAR HET 2DE JAAR

€ 947

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

TECHNOLOGIECAMPUS GENT

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding

9,2/10

Goede
jobvoorbereiding

8,2/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

9,1/10

Bereikbaarheid
docenten

9,1/10

Organisatie
opleiding

9,2/10

Lokalen

10/10

Studiemateriaal

10/10

Stagebegeleiding

9,2/10

95,4%

IS 1 JAAR NA AFSTUDEREN
AAN HET WERK

3 JAAR

EN 10 MAANDEN
GEMIDDELDE STUDIEDUUR

5 JAAR

EN 3 MAANDEN
GEMIDDELDE STUDIEDUUR
VOOR STUDENTEN
AFSTANDSONDERWIJS

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS
INSCHRIJVINGSGELD VOOR
EEN FLEXIBEL TRAJECT
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Ben jij gefascineerd door nieuw leven? Kun je niet wachten om alles te
leren over zwangerschappen en bevallingen? En wil je graag mensen
bijstaan tijdens één van de mooiste momenten in hun leven?
Dan ben jij de vroedvrouw (m/v) in spe die we zoeken.

BACHELOR
IN DE

Vroedkunde
De opleiding Vroedkunde leert je alles
over zwangerschap, arbeid, bevalling
en kraambed. Je biedt gepaste zorg
aan gynaecologische patiënten, jonge
ouders en pasgeborenen. Ook gezondheidspromotie en -opvoeding behoren
tot je takenpakket. In de opleiding
Vroedkunde bereiden we je aan de
hand van Wetenschappen, Psychologie,
Verloskunde en veel praktijk voor op het
mooie beroep van vroedvrouw (m/v).

Gezocht: vroedvrouw (m/v)
Als vroedvrouw hou je het lichamelijke
en psychosociale welzijn van de vrouw
in de gaten tijdens de zwangerschap, de
bevalling en het kraambed. Je verzorgt
de baby in zijn eerste levensuren en
-dagen en blijft alert in crisissituaties.
Ook wanneer het minder goed gaat,
bied je deskundige zorg en psychologische ondersteuning. Verder geef je
voorlichting rond zwangerschap, bevalling en ouderschap. Daarnaast zorg je
voor vrouwen na een gynaecologische
ingreep. Je werkt samen met andere
zorgverleners zoals artsen, kinesisten,
psychologen... en staat in voor de bijbehorende administratie.
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Eerst de theorie…
De opleiding Vroedkunde verruimt stap
voor stap je kijk op het beroep. In het
eerste jaar leer je alles over gezonde
zwangerschappen, bevallingen, het
postpartum en pasgeborenen. In het
tweede jaar komen laagrisicozwangerschappen en gynaecologie aan bod.
Ten slotte spits je je toe op de hoogrisicozwangerschappen en -bevallingen,
preterme pasgeborenen, eerstelijnsverloskunde en fertiliteitsproblematiek.

… en dan veel praktijk
Stage en praktijk vormen de rode draad
door je opleiding. Daarin pas je toe wat
je in de theorie zag. Je leert vaardigheden aan die je eerst op poppen
en tijdens simulatielessen oefent. In
het tweede semester van het eerste
jaar loop je acht weken stage. In het
tweede en derde jaar verlengen we
die stageperiode naar respectievelijk
veertien en zestien weken, afgewisseld
met lesperiodes. Tijdens je stages doe je
ervaring op bij verschillende diensten:
kraamafdeling, verloskamer, neonatologie, gynaecologie en raadpleging.
Of je kiest voor een buitenlandse stage
in Italië, Portugal, Nederland, Benin,
Senegal of Tanzania.

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?
Vroedkunde is zeker iets
voor jou, als je je hierin
herkent
☐ Verantwoordelijkheidszin,
sociale vaardigheden en
psychologisch doorzicht
kenmerken mij.
☐ Ik werk graag met mensen.
☐ Ik ben geboeid door het wonder
van het leven en het moederschap.
☐ Ik hebt aandacht voor het
lichamelijke en psychosociale
welzijn van anderen.
☐ Ik ben alert en stressbestendig,
ook als het minder goed loopt.

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

Bij Odisee verdwijn je niet in
de massa. De docenten kennen
je bij naam en ondersteunen je
in de dingen die je graag doet,
zowel binnen als buiten de
opleiding.

Meer info over deze bachelor
vind je op odisee.be/
vroedkunde

Emillie Holvoet
Studente Vroedkunde
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Vakken in
de kijker

Hieronder ontdek je de belangrijkste vakken die aan bod
komen in de opleiding Vroedkunde.

Fysiologie van de verloskunde

Gezondheidspromotie

In dit vak leer je alles (ja echt alles)
over normale zwangerschappen en
bevallingen.

Gezondheidspromotie is één van de
belangrijke taken van een vroedvrouw.
Je geeft koppels advies over gezond
zwanger worden, begeleidt hen tijdens
het proces en zorgt ervoor dat ze maximaal van hun zwangerschap kunnen
genieten.

Zwangerschaps- en
borstvoedingsbegeleiding
Als vroedvrouw ben je het eerste aanspreekpunt voor (aanstaande) ouders.
Je begeleidt hen bij prenatale oefeningen, geeft hun tips om borstvoeding
te starten en lost kleine probleempjes
op. Ook voor voedingsadvies kloppen
zwangere vrouwen bij jou aan. Al die
zaken krijg je onder de knie in dit vak.

Stage
Tijdens je stage doe je de nodige werkveldervaring op. Je integreert alles wat
je geleerd en geoefend hebt tijdens de
colleges en in de skillslabs, en je leert
die technieken en vaardigheden stap
voor stap toepassen in het werkveld.

Farmacologie
Een vroedvrouw mag medicatie
voorschrijven. Daarom krijg je in dit vak
de basis van Farmacologie en Medisch
rekenen.

Werken en studeren
De opleiding Vroedkunde kun
je ook in afstandsonderwijs
volgen. Je studeert de theorie
dan in je eentje. Voor de stages
moet je natuurlijk wel voldoende tijd vrijmaken in combinatie
met je thuissituatie en je werk.
De inhoud van de opleiding verschilt niet van de dagopleiding
en na afloop ontvang je gewoon
hetzelfde diploma. Meer info:
www.odisee.be/vroedopafstand.

De leukste vakken zijn de
praktijklessen. Je leert eerst
technieken aan en je mag
die uitgebreid inoefenen op
poppen. Kort daarna pas je de
aangeleerde technieken toe op
je stageplaats. Ook de stages
reken ik trouwens bij de leukste
vakken. Het moment dat je
je eerste bevalling begeleidt,
vergeet je nooit! Het is echt
een hele ervaring.
Astrid de Bock

Studente Vroedkunde
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CAMPUS
SINT-NIKLAAS

VIJF LEERLIJNEN

STUDIEPROGRAMMA VROEDKUNDE

Door de opleiding Vroedkunde lopen vijf
leerlijnen:

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

Professionele deskundigheid
Geen theorie zonder praktijk, maar
ook geen praktijk zonder theorie. Een
degelijke theoretische achtergrond is
onmisbaar om het beroep volgens de
regels van de kunst uit te oefenen.

Wetenschappelijke deskundigheid
We linken de theorie meteen aan de
praktijk. Je leert op een correcte manier
wetenschappelijke literatuur opzoeken,
gebruiken en verwerken: de ideale
voorbereiding voor je bachelorproef in
het laatste jaar.

Waardenontplooiing en
leiderschap
In de opleiding hechten we ook veel belang aan zelfkennis. Bij Odisee leer je jezelf nog beter kennen, zowel op persoonlijk vlak als in interactie met collega’s,
aanstaande ouders en alle doelgroepen
waarmee je in contact komt.

Zorgorganisatie en –innovatie
Nog een belangrijk punt: de structuur en
organisatie van gezondheidszorg op nationaal en internationaal vlak. Daarnaast
krijg je ook inzicht in recht en wetgeving.

Werkveldervaring en integratie
Je skills bijschaven kan in de skillslabs,
bij oefeningen met simulatiepatiënten
en tijdens je stages.

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

PROFESSIONELE DESKUNDIGHEID
Perinatale zorgen
Fysiologie van de verloskunde
Anatomie en fysiologie
Biochemie, microbiologie en hygiëne
Psychologische wetenschappen
Algemene farmacologie, teratologie en toxicologie
Laagrisico perinatale zorgen
Pathologie
Zwangerschaps- en borstvoedingsbegeleiding
Gezondheidspromotie
Hoogrisico perinatale zorgen
Gespecialiseerde toegepaste farmacologie
WETENSCHAPPELIJKE DESKUNDIGHEID
Evidence based practice
Bachelorproef
WAARDENONTPLOOIING EN LEIDERSCHAP
Algemene waardenkaders
Persoonlijke referentiekaders
Ethisch redeneren en leiderschap
Zingeving en companionship
Psychosociale begeleiding
ZORGORGANISATIE EN -INNOVATIE
Structuur en organisatie van de gezondheidszorg
Beroepsorganisatorische aspecten
Beleid en management
WERKVELDERVARING EN INTEGRATIE
Perinatale vaardigheden
Laagrisico perinatale vaardigheden
Internationale en interculturele oriëntatie
Integratieve verloskunde
Werkveldervaring

14

21

4
26

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

60

60

8
3
6
4
3
3
6
8
3
3

6

6
3
3

3
6

3
3
4
3
3
3
3
3
7
6
3

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.

Gezondheidspromotie is één van de belangrijke taken van een
vroedvrouw. Je geeft koppels advies over gezond zwanger worden,
begeleidt hen tijdens het proces en zorgt ervoor dat ze maximaal
van hun zwangerschap kunnen genieten.
Katrien De Wilde

Opleidingshoofd Vroedkunde
Campus Sint-Niklaas
katrien.dewilde@odisee.be
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Handen
uit de mouwen
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 vroedvrouw (m/v) te maken.

Geen nummer

Oog voor alternatieven

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
zich met veel plezier aan de groepen
aan. Veel van de docenten en gastdocenten staan nog in het werkveld als
vroedvrouw, arts, gynaecoloog, kinesist
of lactatiekundige.

We hechten ook belang aan het aanleren van niet-medicamenteuze pijnbestrijdingsmethodes zoals accupunctuur,
haptonomie, shihatsu en homeopathie.
Dit wordt aangeboden op de dag van de
complementaire zorg.

Drie dagen leren
In het tweede jaar gaan we met z’n allen
op driedaagse. Tijdens die uitstap ligt
de focus op samenwerken en communicatie in een team. Vaardigheden die
later zeker van pas zullen komen.

Verleg je grenzen
Say cheese! Studenten #vroedkunde leren
de basisbeginselen van echografie tijdens de
echografiedag.

Stages à volonté

Kies voor een korte of lange buitenlandse stage binnen of buiten Europa: een
onvergetelijke ervaring én een dikke
plus op je cv.

Doorheen de opleiding doe je een aantal
verplichte stages waarbij de focus telkens
verschuift: materniteit, verloskamer, neonatologie en gynaecologie. In het derde
jaar kies je je stageplaats, bijvoorbeeld op
de dienst neonatale intensieve zorgen, maternele intensieve zorgen, een abortuscentrum of bij een zelfstandige vroedvrouw.

Doe het per thema

Hoe bestrijd je pijn tijdens de arbeid? Onze
studenten #vroedkunde leren alle kneepjes
van het vak tijdens de praktijkles.
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Themadagen zorgen voor een leuke
afwisseling in je opleiding. In het eerste
jaar kom je voor het eerst in contact met
zwangere vrouwen tijdens de zwangerenoefendag. Een internationale dag rond
de visie op het beroep, met gastsprekers
uit binnen- en buitenland, krijg je in het
tweede jaar voorgeschoteld. In het derde jaar leer je de basisbeginselen van
een echografie bij zwangere vrouwen
tijdens onze echografiedag in Brussel.

Studenten #vroedkunde komen voor het eerst
in contact met zwangere vrouwen tijdens de
zwangerenoefendag.

Partners
Omdat we je de best mogelijke opleiding willen bieden, werken we samen
met verschillende partners uit het
werkveld. Dat gaat van het AZ Nikolaas,
AZ Sint-Blasius, Sint-Jozef Bornem, OLV
Ziekenhuis Aalst, Algemeen Stedelijke

VROEDKUNDE

Studenten Vroedkunde oefenen
verschillende baringshoudingen.
Zo ervaren ze zelf hoe een zwangere
vrouw zich voelt en welke houdingen
comfortabel zijn.

Ziekenhuis Aalst en OCMW-ziekenhuis
Lokeren tot verschillende zelfstandige
vroedvrouwenpraktijken, het abortuscentrum Antwerpen, UZA en UZ Gent.
Internationaal werken we samen met
o.a. Senegal, Benin, Rwanda, Zwitserland, Italië, Portugal en Nederland. Odisee is ook lid van het Florence Netwerk,
een netwerk van verpleegkundigen en
vroedvrouwen van veertig hogescholen
uit zeventien Europese landen. Daarnaast hebben we een nauwe band met
alle Vlaamse opleidingen Vroedkunde
binnen het VBOV en houden we de vinger aan de pols in het overleg tussen de
associatiescholen van de KU Leuven.

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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IN THE PICTURE

Het leven
zoals het is

Campus Sint-Niklaas
Op Campus Sint-Niklaas studeer je
samen met 1700 medestudenten. De
moderne infrastructuur en de warme,
familiale sfeer zullen je zeker bevallen.
Campus Sint-Niklaas is makkelijk te
bereiken met het openbaar vervoer: de
campus bevindt zich op vijftien minuten
wandelen van het station.
De opleiding Vroedkunde beschikt over
een perfect uitgerust skillslab, waar
je als student alle kansen krijgt om je
vaardigheden te oefenen.

Hoe ziet een week van een student uit je opleiding eruit?
Maandag
8u30
9u30

Dinsdag

Perinatale zorgen
Structuur en
deel 1: de gezonde
organisatie
pasgeborene
(beleid werkcollege)

10u30
11u30
12u30
13u30
14u30

Psychologische
wetenschappen

Perinatale zorgen
deel 1: methodisch
handelen

Structuur en
organisatie
(hoorcollege)

Perinatale
zorgen deel 1:
verloskunde

Woensdag
Anatomie en
fysiologie
deel 1

Perinatale
vaardigheden
deel 1:
de gezonde
pasgeborene

Donderdag

Vrijdag
Perinatale
zorgen deel 1:
ABC-handelingen

Biochemie

Perinatale vaardigheden deel 1:
ABC-handelingen

Algemene
waardenkaders

15u30
16u30

Jaarplanning
Studenten fleuren de
fietsenkelder van Campus
Sint-Niklaas op met graf
fiti.

en het
Studenten vlieg
in tijdens het
academiejaar me festival
student welco t-Niklaas.
op Campus Sin

Grote do
Odiseequrst tijdens de
Sint-Niklaiz op Campus
as.

VOLG ODISEE CAMPUS SINT-NIKLAAS
OP FACEBOOK VOOR MEER
SFEERBEELDEN
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•
•
•
•
•
•
•

Eerste semester: les (theorie en praktijk, oefeningen in het skillslab)
Januari: examen
Februari: les, zwangerenoefendag
Maart: eerste stageperiode
April: les
Mei: examen
Eind mei-half juni: laatste vier weken stage

NA JE DIPLOMA
Onze alumni Vroedkunde weten alles over nieuw leven,
het moederschap en zorg dragen voor het welzijn van anderen.
Interesse?

IN WELKE JOB KOM
JE TERECHT?

VERDER
STUDEREN

Als bachelor in de Vroedkunde kun je
uiteraard aan de slag op de kraamafdeling en het verloskwartier van een
ziekenhuis. Sommige artsen werken
samen met een vroedvrouw voor prenatale raadplegingen.

Steeds meer studenten studeren
verder. Vanuit de bachelor Vroedkunde heb je o.a. de keuze uit:

Ook op de diensten neonatologie,
gynaecologie, fertiliteit, in gezondheidscentra, in centra voor menselijk erfelijk
vruchtbaarheidsonderzoek, in diensten
voor zwangerschapsbegeleiding en
bij Kind en Gezin zijn vroedvrouwen
onmisbaar.
Als zelfstandige vroedvrouw kun je
zwangere vrouwen begeleiden tijdens
de zwangerschap, bij een thuisbevalling
of in het kraambed.

• Bachelor in de Verpleegkunde.
• Master in de Verpleegkunde en de
Vroedkunde.
• Lactatiekunde.
• Een opleiding aan het Instituut
voor Tropische Geneeskunde. Na
twee jaar werkervaring kun je naar
het buitenland gaan.
• Een ruim aanbod aan navormingen.

Ik koos voor Vroedkunde
omdat ik een sociaal beroep
wilde uitoefenen. Ik ben
geboeid door de ontwikkeling
en de evolutie van een
zwangerschap. En ik wil
koppels begeleiden tijdens
één van de mooiste momenten
in hun leven!
Astrid De Bock

Omwille van de verkorte ligduur na een
bevalling gaan veel vroedvrouwen aan
de slag in de ‘postpartumzorg’ aan huis.

Ik wilde een beroep
met afwisseling
en uitdaging. Bij
een vroedvrouw
verschijnen er
dagelijks andere
koppels in het
verloskwartier of
op de materniteit,
die je dan onder je
vleugels neemt. Geen
enkele begeleiding is
dezelfde en dat maakt
het heel boeiend.
Sarah Van Aken
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HULP OP MAAT

IN THE PICTURE

Persoonlijke
begeleiding

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

100% voorbereid aan de start
Kobe ziet het levenslicht
in de armen van studente
Rani.

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

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

VOLG ODISEE OP
INSTAGRAM EN FACEBOOK
VOOR MEER SFEERBEELDEN
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Tijdens de introductieweek kun je
je inschrijven voor een instapcursus
Chemie. Zo ben je bijgewerkt en kun je
de lessen meteen vlot volgen. Je kunt
ook een instapcursus Wiskunde volgen
als voorbereiding op Medisch rekenen.
Daarnaast leg je de LEMO-test en een
taalscreening af. Zo krijg je inzicht in je
eigen motivatie en leerstijlen. Op basis
van die testen kunnen we je nog beter
begeleiden.

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

GA 100% VOOR JE TALENT!
In het eerste jaar ontdek je jezelf en je
talenten in het opleidingsonderdeel
‘Persoonlijke referentiekaders’. Op
basis van die inzichten stellen we in
het tweede jaar de groepen samen
voor de groepswerken in andere

opleidingsonderdelen. Ook je keuzestage krijg je toegewezen
aan de hand van je
persoonlijke talenten
en voorkeuren.

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

127

STUDENTEN
0% JONGENS
100% MEISJES

1

WAT VINDEN
ONZE STUDENTEN?

CAMPUS
SINT-NIKLAAS

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

ONZE STERKSTE

38%

GING NAAR HET
BUITENLAND TIJDENS
DE OPLEIDING

TROEVEN
Tevredenheid
met opleiding
Studiebelasting

64%

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

10/10

3 JAAR

EN 10 MAANDEN
GEMIDDELDE
STUDIEDUUR

8,8/10

Goede
jobvoorbereiding

10/10

Persoonlijke
studiebegeleiding

10/10

Bereikbaarheid
docenten

10/10

Organische
opleiding

9,4/10

Lokalen

9,4/10

Studiemateriaal

10/10

Studiebegeleiding

10/10

€ 245 +

€ 11,70

PER STUDIEPUNT
HET JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD
VOOR EEN FLEXIBEL
TRAJECT
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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

CAMPUS AALST

Nie neute,
nie pleuje!

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
6

CAMPUSSEN
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11.104 25
STUDENTEN

BACHELOROPLEIDINGEN

8

GRADUAATSOPLEIDINGEN

‘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 DILBEEK

CAMPUS SCHAARBEEK

Ier is altit
leven in
de broarij!

AALST
Campus Aalst

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

GENT
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!

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partnerhogescholen en
universiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Een paar keer
per jaar verzorgen buitenlandse gastdocenten seminaries en gastcolleges. Maar je
kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je
de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Ook handig voor
later, want een internationale stage is een belangrijke troef op je cv.

GHANA
Voor mij was het erg interessant
om te zien hoe Ghanese artsen
werken met verouderd materiaal.
Ik probeerde mijn Ghanese
collega’s vooral het belang van
een goede hygiëne bij te brengen.
Floriane
Oogzorg

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.

Praktische vragen
NICARAGUA
Ik gaf lees- en schrijfles op een
inclusieve school voor kinderen
met een beperking. Zolang je de
volledige context van een kind
niet kent, is het een uitdaging
om je therapieën toe te passen.
Daarna ging het vlotter.
Charlot

NEPAL
Ik blijf het jammer vinden
dat hier weinig aandacht is
voor oogzorg. Je hebt maar
twee ogen en kunt er geen
nieuwe kopen.
Rebecca
Oogzorg

Ergotherapie

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
VIN D J E OPL EID ING IN 6 STA PP EN

Infodag 1
6 maart*
Vraag een
brochure
aan!

SEPTEMBER

Openlesdagen
maart 2021*

SID-in

januari 2021

OKTOBER

NOVEMBER

Vraag een
studieadviesgesprek!

DECEMBER

JANUARI

Infodag 2
24 april*

FEBRUARI

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

MAART

APRIL

6 maart

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

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.

www.odisee.be/brochures

studieadvies@odisee.be
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LET’S
GO

Infodag 4
4 september*

Infodag 3
26 juni*

STAP 6:
IK SCHRIJF ME IN
Ligt je studiekeuze vast?
Super! Inschrijven doe
je in 1,2,3.
MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

1
Start

academiejaar

STAP 4:
ik volg een les mee*

STAP 5:
ik kom naar een infodag*

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

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
Bachelor in de Toegepaste informatica
Graduaat in het Programmeren
Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer
EDUCATION
Educatieve bachelor in het Kleuteronderwijs
Educatieve bachelor in het Lager onderwijs
Educatieve bachelor in het Secundair onderwijs
ENVIRONMENT
Bachelor in de Agro- en biotechnologie
afstudeerrichting Dierenzorg
afstudeerrichting Groenmanagement
afstudeerrichting Landbouw
afstudeerrichting Voedingstechnologie
Bachelor in de Chemie
afstudeerrichting Biochemie
afstudeerrichting Chemie
afstudeerrichting Milieutechnologie
Bachelor in de Energietechnologie

* We gebruiken alvast de nieuwe naam van de opleidingen,
onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.
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HEALTH
Bachelor in de Agro- en biotechnologie
afstudeerrichting Dierenzorg
Bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie
afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie
Bachelor in de Ergotherapie
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
Bachelor in de Bouw
Bachelor in de Chemie
afstudeerrichting Biochemie
afstudeerrichting Chemie
afstudeerrichting Milieutechnologie
Bachelor in de Elektromechanica
afstudeerrichting Elektromechanica
afstudeerrichting Klimatisering
Bachelor in de Elektronica-ICT
afstudeerrichting Elektronica
afstudeerrichting ICT
Bachelor in Energietechnologie
Bachelor in het Facility management
Bachelor in de Medische beeldvorming en radiotherapie
Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie
Bachelor in de Toegepaste informatica
Bachelor in het Vastgoed
Graduaat in de Elektromechanische systemen
afstudeerrichting Meet- en regeltechnieken
afstudeerrichting Onderhoudstechnieken
Graduaat in het Programmeren
Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer
Graduaat in de Werforganisatie
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NOTITIES
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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

