
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Energietechnologie?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Kennis én talent vormen de per-
fecte match voor een succesvolle 
toekomst. Bij Energietechnologie 
zorgen we ervoor dat je met een per-
soonlijk talentenprofiel naar buiten 
wandelt. We creëren een leercontext 
waarin je je bewust wordt van je 
eigen persoonlijkheid, talenten en 
ambities. We focussen vooral op 
sterktes en opportuniteiten, niet op 
beperkingen. Na je opleiding heb je 
zo een concreet uitstroomportfolio 
op zak. Waarom dat belangrijk is?  
Omdat jij dan weet waar je het 
verschil kunt maken. Leuk meegeno-
men is dat werkgevers zelfbewuste 
werknemers met voldoende social
skills verkiezen boven deze met
enkel technisch talent.

Fase 1 – Op talentenjacht 
tijdens de instroomfase 
In het eerste jaar integreren we
verschillende talentgerichte oefenin-
gen in praktische labo-opdrachten. 
Zo word je je bewust van jouw
persoonlijkheid en competenties.
Via de LEMO-test brengen we je
motivatie in kaart. We reiken vooral
tools aan waarmee je zelf op zoek
gaat naar je talenten en interesses.
Uiteraard ondersteunen we jou in
deze zoektocht.

Fase 2 – Talent in actie  
tijdens de ontwikkelingsfase
Dit jaar starten we met een talenten-
test: een vragenlijst die je zelf invult
en ook laat invullen door iemand die
jou goed kent. We organiseren een
teamdag met een Belbin-specialist
die jou inwijdt in de verschillende
teamrollen. Na diverse workshops en
opdrachten ben je in staat om mee
te draaien in een team, waarmee je
een technisch probleem aanpakt. We
leren jou hoe je kunt pitchen, hoe je
een planning en zelfreflectierapport
kunt opstellen. Je start ook met het
opstellen van jouw talentenportfolio.

Fase 3 – Talenten valideren in 
de roll-out fase
In het laatste jaar ben je klaar om
je talenten uit te testen tijdens de
praktische realisatie van je project
en je praktijkstage. Je talentenport-
folio is intussen aangepast en
aangegroeid met je eigen ervaring.
Het is de perfecte basis voor je cv
en motivatiebrief, die je kunt sturen
naar de stageplaats van je keuze.
Na deze stage rond je je opleiding 
af met een bachelorproef, waarin je 
verworven kennis en competenties 
gebundeld zijn.
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GA 100% VOOR JE TALENT!

DIT IS HET BEDRAG DAT EEN 
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VOOR EEN MODELTRAJECT VAN 
60 STUDIEPUNTEN
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ENERGIETECHNOLOGIE

Succesvolle infodag #odisee 
#bachelor #energietechnologie!

Samen punten ingeven! 
#dubbelcheck #domotica 
#energietechnologie #odisee 
#talentmindset

1
TECHNOLOGIE- 
CAMPUS GENT

Gemotiveerde studenten 
bij #energietechnologie 
#odisee #fun #succes 
#timemanagement

ONZE STERKSTE

TROEVEN

Bij de opleiding Energietechnologie sta jij 
op nummer één. Als student kun je in elke 
situatie rekenen op topbegeleiding. Heb 
je minder dan vier uur wiskunde gehad in 
het secundair onderwijs? Dan kun je je in-
schrijven voor de instapcursus Wiskunde 
voor de start van het academiejaar. Ook 
tijdens het jaar zorgen we voor extra 
wetenschappelijke of technische onder-
steuning en geven we taalcursussen en 
workshops rond faalangst.

Valt je vakkenpakket je te zwaar, dan 
bespreek je samen met je trajectbege-
leider hoe je de opleiding wat lichter 
kunt maken. De trajectbegeleider doet 
er alles aan om je slaagkansen te opti-
maliseren. Daarnaast werken we ook 
nauw samen met Stuvo+. Wees er maar 
zeker van dat we samen een traject 
kunnen opstellen dat perfect bij jouw 
noden en wensen past.
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