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

Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

We vinden het belangrijk dat je als stu-
dent dicht bij je docenten kunt staan. 
Odisee-docenten zijn vlot aanspreek-
baar. Bovendien werk je in kleine groe-
pen waardoor de band student-docent 
optimaal is.

Persoonlijke trajectbegeleider
Je krijgt een vaste trajectbegeleider die 
je opvolgt gedurende je hele opleiding. 
Ieder jaar stellen we je programma 
samen voor het volgende jaar, vertellen 
we je op welke vrijstellingen je mogelijk 
aanspraak kunt maken, welke vakken-
combinaties geschikt zijn en wat de 
beste opties voor jou zijn.

In gesprek
Als we in de loop van het jaar merken 
dat het niet goed gaat, bespreken 
we samen met jou hoe we je kunnen 
helpen om eventueel te heroriënteren. 
Na iedere examenperiode bekijken 
we ook wie het goed of minder goed 
hee§ gedaan. We contacteren je dan 
persoonlijk. Gaat het goed, dan krijg je 
een complimentje. Gaat het wat minder, 
dan nodigen we je uit voor een persoon-
lijk gesprek en bekijken we hoe we je 
studievoortgang kunnen bevorderen op 
basis van studie-e£iciëntie.

Jij voorop
We starten met een persoonlijkheids-
test in het eerste jaar. Op basis van die 
test stellen we de groepen samen en 
wijzen we je een gepaste coach toe. Van 
in het begin houden we rekening met 
wie jij bent en wat het best bij jou past. 
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Bij Odisee maken we werk van 
talent ontwikkeling. Door je inzicht 
te geven in je professionele identi-
teit  proberen we je intrinsieke moti-
vatie te  verhogen. We starten dit 
jaar met een persoonlijke coach per 
student en een talentenportfolio.
Doorheen de drie opleidingsjaren 
krijg je inzicht in je professionele 
identiteit: wie ben ik, in welke 
context functioneer ik goed, hoe 

zien anderen me, welk soort job 
past bij me en waar krijg ik energie 
van? Op die manier begeleiden we 
je naar een job die bij je past (klein 
kantoor, groot kantoor, bemidde-
ling, beheer, bediende of zelfstan-
dige,  residentieel of professioneel 
vastgoed...) zodat je jezelf, je 
talenten en je groeipunten tijdens 
de opleiding volledig in kaart kunt 
brengen.
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Anabel Van Durpe, studente 
#vastgoed #odisee wint de Real 
Estate Award ‘Vastgoedstudent 
van het jaar’ dankzij een sterk 
eindwerk. Proficiat Anabel!

Anabel Van Durpe, studente 
#vastgoed #odisee 

Studenten uit het derde jaar 
#vastgoed stellen op creatieve 
wijze een deelmarkt van de 
vastgoedsector voor: kantoren, 
retail, hotels en industriële panden.
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Eerste kennismaking met 
onze nieuwe studenten! Het 
aantal inschrijvingen is bijna 
verdubbeld. Ons enthousiasme 
incluis! :-)
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