
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van  
de opleiding Bouw? 

Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

In de opleiding Bouw gaan we 
voluit voor een talentaanpak. 
Samen met jou gaan we op zoek 
naar je talenten en bouwen we stap 
voor stap je professionele identi-
teit uit. Dat doen we bijvoorbeeld 
tijdens de projectwerken. Binnen 
de opdracht kies je zelf de rol die 
aansluit bij je talenten en interes-
ses. Je krijgt dus de ruimte om de 
opdracht op jouw manier te kleuren 
en verschillende sectoren te leren 
kennen. Ga jij voor een uitvoerings-
gerichte rol of ligt de taak van een 
calculator je meer? Aan jou om te 
ontdekken.

Hoe verder in je opleiding, hoe 
meer vrije keuzes. Aan de hand van 
een pallet aan keuzevakken en de 
keuze van het onderwerp van je 
bachelorproef leer je niet alleen 
jezelf kennen, maar ook in groep 
werken en jezelf ontwikkelen in 
een professionele omgeving. Stap 
voor stap kom je te weten binnen 
welk domein je later actief aan de 
slag wilt.

Rond de herfstvakantie leg je de LEMO- 
test (leermotivatietest) af. Scoor je niet  
zo goed op die test, dan nodigen we  
je uit voor een gesprek en stellen we 
samen een plan van aanpak op. Daarbij 
houden we rekening met je specifieke 
talenten en werkpunten. Heb je nog 
vragen, dan kun je altijd bij je docent 
of studie(traject)begeleider terecht. De 
opleiding Bouw mag dan wel een grote 
opleiding zijn, de afstand tussen docent 
en student houden we bewust heel klein.

Voor Wiskunde, Rekentechnieken en 
AutoCAD geven we extra sessies voor 
studenten die moeilijkheden hebben 
om de leerstof bij te houden. Tegelijk 
proberen we ook tijdens de les voor 
een bepaalde di�erentiatie te zorgen: 
studenten met relevante voorkennis 

bieden we andere uitdagingen dan 
studenten voor wie de leerinhoud hele-
maal nieuw is. Voor de meeste vakken 
zijn extra oefeningen en oefenmateriaal 
ter beschikking.

Aan het einde van het eerste semester 
voorzien we voor elke student een 
portfoliogesprek. Tijdens dat gesprek 
bespreek je je portfolio, waarin je via op-
drachten over je eigen studievoortgang 
reflecteert. Vervolgens kijken we zowel 
naar je inhoudelijke als je persoonlijke 
evolutie. Voel je je goed in de opleiding? 
Dan moedigen we je aan om vol te hou-
den en je talenten nog meer te ontwikke-
len. Wringt er iets? Dan zoeken we samen 
zo snel mogelijk naar een oplossing om 
je studiesituatie te verbeteren.

Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

VOLG ODISEE OP 
INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN

IN THE PICTURE
311
STUDENTEN
93% JONGENS 
7% MEISJES

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

36%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

65%
VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR

98,5%
IS 1 JAAR NA  
AFSTUDEREN  
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 5 MAANDEN
GEMIDDELDE  
STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD

CAMPUS AALST

Tevredenheid 
met opleiding

Sterke digitale
leeromgeving

Goede praktijkvoor-  
beelden en cases

Persoonlijke
studiebegeleiding

Bereikbaarheid
docenten

9,3/10

8,8/10

8,2/10

8,8/10

8,1/10
GA 100% VOOR JE TALENT!

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

Organisatie 
opleiding

Aangepaste lokalen

8,8/10

8,1/10

Studiemateriaal

Stagebegeleiding

10/10

8,8/10

Onze tweedejaars op 
driedaagse in Parijs. Les 
Parisiens zullen het geweten 
hebben ;-) — bij Chez Julien.

Onze tweedejaars op 
driedaagse in Parijs. Les 
Parisiens zullen het 

Teambuilding tweedejaars 
#bouw #odisee aan de gang. 
LEGO is fun!

Teambuilding tweedejaars 
#bouw 
LEGO is fun!

Eindverdediging 
#spannend #bachelorproef 
#odisee #bouwaalst 
#eenverhaaldatjijschrijft

Eindverdediging 
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