
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Chemie?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Bij Odisee zetten we stevig in op je 
talent. In het eerste jaar leg je een 
online talenten test af. Zo krijg je 
meteen een eerste overzicht van en 
inzicht in je talenten. Vervolgens 
ontdek je je eigen talenten via de 
LEMO-test. In het tweede en derde 
jaar beoordeel je de talenten van 
je medestudenten en zij die van 

jou. Aan het einde van je opleiding 
zijn je talenten volledig in kaart 
gebracht en weet je perfect op 
welke manier je je sterktes kunt 
inzetten tijdens sollicitaties of in je 
toekomstige job.

Aan Odisee ben je geen nummer.  
Uit een bevraging bij onze eerstejaars-
studenten blijkt dat de kloof tussen 
studenten en docenten miniem is. Zit je 
met een specifiek probleem, dan staat 
het docententeam voor je klaar. Een 
persoonlijke aanpak vinden we bij Odi-
see heel belangrijk. Labo’s en oefenin-
gen doen we daarom altijd in een kleine 
groep. En kun je nog wat extra hulp 
gebruiken bij bepaalde vakken (zoals 
Fysica en Wiskunde), dan kun je bij het 
monitoraat terecht.

Na elke examenperiode krijg je een 
individueel gesprek met de eerstejaars 
coördinator. Ook na de deelexamens 
(een soort van testexamens) in  
november kun je met de coördinator 
eventuele moeilijkheden of resultaten 
uit de LEMO-test (leermotivatie)  
bespreken. Kan de eerstejaarscoördinator 
je problemen niet oplossen, dan  
verwijst hij je door naar de gespeciali-
seerde studiebegeleiding bij STUVO+.

Persoonlijke 
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

VOLG ODISEE OP 
INSTAGRAM EN FACEBOOK  
VOOR MEER SFEERBEELDEN
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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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CHEMIE

Zelf een biertje brouwen, 
hoe cool is dat? Handig, een 
eigen brouwinstallatie op 
#technologiecampusgent

Student Kevin en Spaanse 
Erasmus-student Oriol 
bestuderen samen de 
polyfenolextractie uit appels.  
Dat wordt smullen!  
#bachelorproef

Muy oficial! Glunderende 
gezichten bij onze 
uitwisselingsstudenten na  
de presentatie en verdediging 
van hun  bachelorproef in 
Girona. #gowiththeflow
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TECHNOLOGIE-
CAMPUS GENT

ONZE STERKSTE

TROEVEN

Het leukste aan de opleiding 
Chemie is dat je direct zelf labo’s 
mag uitvoeren. De werkcolleges 
zijn ook interessant, omdat je daar 
veel oefeningen maakt waardoor 
je de leerstof onder de knie krijgt. 
En de lessen Industriële chemie 
springen eruit, waarin je leert 
hoe grote industriële machines 
in elkaar zitten en hoe je er grote 
hoeveelheden chemicaliën mee 
kunt maken. Boeiend! 

Niels Lauwers
Student Chemie
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