
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Oogzorg?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

Aan het einde van je studieloopbaan 
krijg je een talentenbadge, een 
diplomasupplement waarop je ta-
lenten en sterktes in detail vermeld 
staan. Misschien ben jij wel een 
goede organisator, ben je zorgzaam 
ingesteld of kun je heel goed met 
kinderen omgaan. Al je talenten 
worden – los van je examens en 
andere resultaten – besproken en 
beoordeeld door Talent Onderwijs 

Teams (TOTs). Tijdens verschillende 
workshops doorheen de verschil-
lende opleidingsfasen ontdek je 
jouw talenten en werk je rond je 
communicatievaardigheden. Zo 
weet je waar je echt goed in bent en 
kun je je keuzestage en je bachelor-
proef afstemmen op je specifieke 
talenten. Een absolute  
win-win voor jou!

Bij Odisee ben je geen nummer. We hou-
den de groepen bewust klein zodat het 
contact tussen docenten en studenten 
laagdrempelig blij�. Daarnaast zetten 
we ook in op persoonlijke begeleiding. 
Dat doen we aan de hand van:

• summer courses voor Chemie en 
Wiskunde vóór de start van het
academiejaar

• taalbegeleiding om het academische 
taalgebruik onder de knie te krijgen

• trajectbegeleiding op maat van jouw 
behoe�en en specifieke situatie.

Persoonlijke  
begeleiding

HULP OP MAAT

WAT VINDEN  
ONZE STUDENTEN?

IN THE PICTURE
165
STUDENTEN
19% JONGENS 
81% MEISJES

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

44%
GING NAAR HET  
BUITENLAND TIJDENS 
DE OPLEIDING

81%
VAN DE STARTERS 
STROOMT DOOR  
NAAR HET 2DE JAAR

100%
IS 1 JAAR NA  
AFSTUDEREN  
AAN HET WERK

3 JAAR
EN 10 MAANDEN
GEMIDDELDE  
STUDIEDUUR

€ 947
HET JAARLIJKS 
INSCHRIJVINGSGELD

CAMPUS  
BRUSSEL-TERRANOVA

Tevredenheid
met opleiding

Studiebelasting

Persoonlijke 
studiebegeleiding

Bereikbaarheid
docenten

Goede praktijk- 
voorbeelden, cases

9,1/10

8,2/10

8,6/10

9,1/10

9,2/10

GA 100% VOOR JE TALENT!

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

Lokalen

Studiemateriaal

10/10
10/10

De eerstejaars Oogzorg 
stellen de anatomie van 
het oog op een alter-
natieve manier voor.
Lena Michiels maakte 
een knappe maquette.

De eerstejaars Oogzorg 
stellen de anatomie van 

Orthoptisch onderzoek: 
met een synoptofoor 
meten studenten de 
mate van scheelzien.

Orthoptisch onderzoek: 
met een synoptofoor 
meten studenten de 

Voor alles een eerste keer, 
ook voor het inzetten 
van contactlenzen. Onze 
studenten oefenen 
regelmatig op elkaar.

Voor alles een eerste keer, 
ook voor het inzetten 
van contactlenzen. Onze 

OOGZORG

1
CAMPUS BRUSSEL- 
TERRANOVA

ONZE STERKSTE

TROEVEN

VOLG ODISEE OP INSTAGRAM 
EN FACEBOOK VOOR MEER 
SFEERBEELDEN
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