
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Bedrijfsmanagement?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Talentcoachingsessies
Tijdens de coachingsessies leer 
je je talenten kennen in verschil-
lende workshops. Doorheen de 
opleidingsfases benoem je drie 
persoonlijke professionele talenten. 
Het is de taak van je stagementor 
om te bevestigen of de talenten 
die jij benoemd hebt, inderdaad je 
aangeboren sterktes zijn.

Talentgerichte feedback
We leren je om die sterktes in te 
zetten, maar we vinden het ook be-
langrijk om je kritische en opbou-
wende feedback te geven wanneer 
dat nodig is. 

Op die manier bouw je je professi-
onele persoonlijkheid verder uit en 
ben je aan het einde van de rit klaar 
voor het bedrijfsleven. 

Talentportfolio
Via een competentieportfolio dat 
je per semester bijhoudt, sta je stil 
bij de ontplooiing van je talenten 
en competenties. Studeer je na drie 
jaar af, dan weet je perfect welke 
job je op het lijf geschreven is en 
binnen welke context je die job wilt 
uitoefenen. Een niet te  
onderschatten troef voor  
je toekomstige  
sollicitaties.

Je staat er niet alleen voor
De meeste vakken worden in kleine 
groepen gegeven en op regel matige 
tijdstippen organiseren we coaching-
gesprekken. Die aanpak zorgt ervoor 
dat je je meteen thuis voelt bij Odisee. 
In de feedback gesprekken geven we je 
persoonlijk advies waarbij we rekening 
houden met je talenten. Verder zijn er 
voor verschillende vakken opdrachten 
en testen tijdens het jaar (permanente 
evaluatie). Aan de hand daarvan krijg je 
zicht op je groeiproces.

Geen economische  
voorkennis nodig
Ook als je tijdens je middelbare studies 
geen economische vakken had, kun 
je zonder problemen starten met de 
opleiding Bedrijfsmanagement. Onge-
acht welk traject of welke afstudeer-
richting je kiest, je krijgt sowieso een 
brede economische en bedrijfs kundige 
vorming. Ook talen, praktijk  gerichtheid, 
persoonlijke acc enten en doorstroom-
mogelijkheden zijn vaste waarden in de 
opleiding Bedrijfsmanagement.

Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

VOLG ODISEE OP 
INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN

IN THE PICTURE
1753
STUDENTEN
57% JONGENS 
43% MEISJES

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

15%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

63%
VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR

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

3 JAAR
EN 9 MAANDEN
GEMIDDELDE  
STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD

CAMPUS AALST 
CAMPUS BRUSSEL

TOP 5
STERKSTE TROEVEN

Tevredenheid 
met opleiding

Studiebelasting

Persoonlijke 
studiebegeleiding

Organisatie 
opleiding

Studiematerialen

9,1/10

8,9/10

9,2/10

9,1/10

9,4/10

GA 100% VOOR JE TALENT!

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

Sofia, Francesca, Nina, Ersin en 
Karim #bedrijfsmanagement 
#marketing werken samen aan 
een marketingplan voor Adidas. 
#goebezig #teamwork

Sofia, Francesca, Nina, Ersin en 
Karim 
#marketing

Laura, Laurien, Jeroen, Lisa-Marie 
en Cristina gingen samen met 
Luminus naar een vastgoedbeurs 
in Oostende. “We bedachten een 
minigolfspel om vastgoedmakelaars 
naar de stand van Luminus te 
lokken.” #marketingproject 
#bedrijfsmanagement

Laura, Laurien, Jeroen, Lisa-Marie 
en Cristina gingen samen met 

Arne #bedrijfsmanagement 
#marketing bezocht Sporting 
Lokeren tijdens zijn verkoopsstage. 
Hij liep er keeper Barry Copa tegen 
het lijf. “Toen ik een foto vroeg, 
ging hij meteen akkoord.”

Arne 
#marketing
Lokeren tijdens zijn verkoopsstage. 

BEDRIJFSMANAGEMENT

CAMPUS AALST 
288 STUDENTEN

CAMPUS BRUSSEL 
1465 STUDENTEN
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