
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Biomedisch laboratoriumtechnologie?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

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 talent-
ontwikkeling. Je werkt onder andere 
rond teamspirit, empathie en conflict-
hantering. 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 voor-
geschoteld. 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 ont-
wikkeling van je talenten. Op een 
talenten foto breng je je talenten in 
beeld en een groeimeter gee� 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 laboratorium-
technologie. Het eindresultaat is een 
persoonlijke talentenbadge, naast je 
resultaten en diploma’s. Je talenten-
badge zorgt ervoor dat je sterker in je 
schoenen staat tijdens toekomstige 
sollicitatieprocedures.

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 bepaal-
de onderdelen, dan kun je taalateliers 
volgen om je taalvaardigheden aan te 
scherpen. Na de herfstvakantie leg je 
voor drie vakken proef examens 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, deeleva-
luaties of je examens, dan kun je bij een 
van de vier trajectbegeleiders of (in het 
eerste jaar) bij de eerstejaarscoördina-
toren terecht. We krijgen ook jaarlijks 
bezoek van STUVO+ om de studieplan-
ning 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.
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GA 100% VOOR JE TALENT!

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

Positief nieuws uit de 
farmaceutische en chemi-
sche sector: de nood aan 
jong talent blijft groot.
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Tweelingzusjes Daisy en Evy 
zijn afgestudeerd! #biome-
dischelaboratoriumtechno-
logie #odisee

Deze voormiddag strijkt 
onze filmcrew neer bij #bio-
medischelaboratoriumtech-
nologie. En actie! #odisee 
#technologiecampusgent
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