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Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Gezinswetenschappen? 
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

In de opleiding Gezinswetenschap-
pen hoef je geen Nafi Thiam of 
Cristiano Ronaldo te zijn om van 
talent te spreken. Wij geloven in 
het talent van elke student! Vanaf 
het eerste jaar gaan we met jou op 
zoek naar je talenten en interesses, 
zowel op school als daarbuiten. Dat 
doen we o.a. via creatieve opdrach-
ten, vrijwilligerswerk en de keuze 
van het projectthema. Door sterk 
in te zetten op werkplek leren in het 
tweede en derde jaar ontwikkel 
je de talenten en competenties 
die je nodig hebt als beginnende 
beroepsbeoefenaar. 

Wanneer je afstudeert, heb je zicht 
op je sterktes, talenten en uitdagin-
gen. Die aanpak zorgt ervoor dat je 
ook weet in welke werkomgeving je 
je talenten het liefst wilt inzetten. 
Ben je een teamspeler of eerder een 
bruggenbouwer? Werk je graag met 
groepen of liever een-op-een? Wil 
je van je hobby je beroep maken 
binnen een hulpverleningscontext? 
Samen gaan we de uitdaging aan 
om jouw uniek talentverhaal te 
schrijven!

Je projectbegeleider als coach
De docenten van Projectwerk en Werkplek- 
leren I hebben een actieve coachende rol. 
Ze volgen het hele jaar je traject van dicht-
bij op en sturen bij waar nodig.

Studie- en trajectbegeleiding
Met vragen over je studieloopbaan, je 
studieprogramma of heroriëntering kun 
je bij de studie- en trajectbegeleider 
terecht voor een gesprek. Voel je je niet 
goed in je vel of maak je je ergens zorgen 
over, dan staat de studentenbegeleider 
voor je klaar. We organiseren ook sessies 
studievaardigheden waarin je uitleg, tips 
en advies krijgt waarmee je zelf aan de 
slag kunt. De onderwerpen van die sessies 
zijn planning en studiemethode, taalhan-
tering en samenvatten, examenvragen 
beantwoorden en faalangst.

Taalondersteuning
De taalcoach begeleidt je bij het struc-
tureren van een tekst, zinsbouw en 
grammatica, spelling, woordenschat en 
het gebruik van online taalbronnen. Bij 
Odisee organiseren we zowel groepsles-
sen als individuele begeleiding. Doorheen 
het academiejaar gee¡ de taalcoach 
meerdere taalateliers op onze campus.

Studeren met een functiebeperking
Wil je graag verder studeren, maar ben je 
onzeker omwille van een visuele, auditie-
ve, motorische of andere functiebeper-
king zoals dyslexie, ADHD of autisme? Of 
heb je misschien een chronische ziekte? 
Kom zeker eens langs om te bespreken 
hoe we je tijdens je opleiding kunnen on-
dersteunen. We zijn ervan overtuigd dat 
we samen een traject kunnen uitstippelen 
dat bij jouw noden en wensen past.
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Hip hip hoera, het Kinderrechten-
verdrag vierde zijn 30e verjaardag! 
Om ons te herinneren aan 
die fundamentele rechten
speelden we in de refter het
memory-spel van UNICEF.  
Een welgekomen opfrissertje!

Hip hip hoera, het Kinderrechten-
verdrag vierde zijn 30e verjaardag! 
Om ons te herinneren aan 

Hoe het gaat? Het is oké om 
toe te geven dat je je niet 
geweldig voelt... Silke Alexandre 
maakte een mooi nummer mét 
bijbehorende clip om mensen te 
stimuleren om te zeggen hoe het 
écht met hen gaat.

Hoe het gaat? Het is oké om 
toe te geven dat je je niet 
geweldig voelt... Silke Alexandre 

Op de Dag van de Duurzaamheid 
kregen we van de Oxfam 
Wereldwinkel in Vilvoorde dit 
bijzondere kunstwerk! Maar 
eigenlijk proberen we natuurlijk 
elke dag aan duurzaamheid 
te denken, ook op Campus 
Schaarbeek.

Op de Dag van de Duurzaamheid 
kregen we van de Oxfam 
Wereldwinkel in Vilvoorde dit 




