
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding 

Agro-en biotechnologie?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers.

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

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

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

In de opleiding Agro- en biotech-
nologie gaan we voluit voor een 
talent aanpak. 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 afstudeer richting 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 intrinsie-
ke motivatie om de juiste toekomst-
keuze 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.

Je gaat aan de slag in kleine klasgroe-
pen. Dat betekent: veel aandacht voor 
het individu en geen sprake van een 
kloof tussen docent en student. Je krijgt 
binnen de opleiding Agro- en bio-
technologie in het eerste jaar ook een 
persoonlijke studiebegeleider toegewe-
zen. Die volgt je op en stuurt je bij waar 
nodig. Je kunt met je problemen altijd 
bij hem/haar of bij je docent terecht.

Heb je weinig wetenschappen of 
 wiskunde gehad in je vooropleiding? 
Voor de start van de opleiding kun je je 
inschrijven voor een instapcursus Che-
mie 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 studietrai-
ning, studiemethodieken, studieplan-
ning en examentraining.

In de opleiding hanteren we het 
UDL-principe (Universal Design Learn-
ing). Heb je studie- of examenfacilitei-
ten nodig? De meeste activiteiten zijn 
zo georganiseerd dat ze op dezelfde 
manier kunnen gevolgd worden door 
studenten met en zonder studiebeper-
kingen. Zijn de bestaande faciliteiten 
niet voldoende voor jou? Bespreek 
dat dan zeker met je studie(traject)
begeleider.

Persoonlijke 
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

VOLG ODISEE OP 
INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN

IN THE PICTURE
387
STUDENTEN
32% JONGENS 
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€ 245 +
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PER STUDIEPUNT 
HET JAARLIJKS IN-
SCHRIJVINGSGELD 
VOOR EEN FLEXIBEL 
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GA 100% VOOR JE TALENT!

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