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Proficiat, jouw zoon of dochter is – bijna – klaar voor de mooiste tijd 
van zijn of haar leven: de studentenjaren. Verder studeren aan het 
hoger onderwijs is een grote stap. Voor veel gezinnen is het ook een 
sprong in het onbekende. Termen als studiepunten en opleidingson-
derdelen vliegen je om de oren. Tal van vragen gaan door je hoofd. 
Welke studierichting past nu écht bij je kind? Wat zijn zijn of haar sterk-
tes en zwaktes, kennis en vaardigheden? Zal mijn zoon of dochter de 
studie aankunnen? Welke talenten kan mijn kind optimaal inzetten? Aan 
welke instelling zal hij of zij zich thuis voelen? Hoe begeleid je je kind 
in zo’n proces? Dat is geen evidentie. En al zeker niet in coronatijden.

Wij zetten je graag op weg en maken je doorheen dit boekje wegwijs  
in de jungle van het hoger onderwijs. Een eenzame tocht naar de juiste  
studiekeuze wordt het alvast niet: leraren, docenten, studieadviseurs,  
Centra voor Leerlingenbegeleiding of CLB’s … staan te popelen  
om je zoon of dochter verder te helpen. 

En dat is trouwens waar onze ‘co’ uit co-hogeschool precies om draait: 
samen op pad gaan, om samen een goede studiekeuze te maken! Want 
bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk in co. Met een buzzwoord 
gezegd: wij houden van co-creatie. Onze hogeschool omarmt verschil-
len en diversiteit. We zijn wendbaar, inclusief en duurzaam. We willen 
samen met studenten, bedrijven en andere part-
ners experimenteren en ondernemen. Zo stomen 
we jouw zoon of dochter klaar voor een 
maatschappij die pijlsnel verandert. 

Harry Parys
directeur Student en Talent
Odisee, de co-hogeschool

|  INHOUD  |  |  EDITO  |  

Odisee,  
de co-hogeschool  
Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen 
en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op 
co-creatie. Odisee wil in zo nauw mogelijke 
samenwerking tussen studenten, docenten, 
bedrijven en andere partners jonge én 
volwassen mensen klaarstomen voor de  
steeds sneller evoluerende maatschappij.

Specifieke studieadviesvragen?  
Mail onze specialisten!
Heb je na het lezen van deze brochure specifieke 
studieadviesvragen voor je zoon of dochter?  
Stuur een mailtje naar onze specialisten:
Inge De Schuyter   Leen Smisdom
inge.deschuyter@odisee.be leen.smisdom@odisee.be
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DE STRUCTUUR VAN  
HET HOGER ONDERWIJS
In Vlaanderen kan je bij verschillende soorten instellingen terecht 
voor erkende opleidingen in het hoger onderwijs. Elke studiekiezer 
kan de soort opleiding kiezen die het beste aansluit bij zijn of haar 
interesses en talenten.

Graduaat
De hogere beroepsopleidingen of gradua-
ten bereiden voor op het uitoefenen van een 
specifiek beroep en situeren zich qua niveau 
tussen het secundair onderwijs en een pro-
fessionele bachelor. Een belangrijke troef? Ze 
zijn erg praktijkgericht.

Op twee jaar tijd behaal je normaal een gra-
duaatsdiploma. Het gaat er minder theo-
retisch aan toe dan bij een bacheloroplei-
ding. Het werkplekleren vormt een belang-
rijk onderdeel en maakt minstens 1/3 van de 
opleiding uit. Een graduaatsopleiding volg 
je aan een hogeschool (de HBO5-opleiding 
Verpleegkunde volg je aan een secundaire 
school). 

Bachelor
Bachelor word je na het afronden van een 
opleiding van – normaal gezien – drie acade-
miejaren  (vier jaar voor Verpleegkunde). Er 
zijn twee soorten bacheloropleidingen:
•  Een professionele bachelor is gericht 

op de beroepspraktijk. Je leert er de alge-
mene en specifieke vaardigheden, kennis 
en competenties die je nodig hebt om een 
bepaald beroep, bijvoorbeeld leraar, uit 
te oefenen. Na deze opleiding ben je klaar 
om aan de slag te gaan op de arbeids-
markt. Verder studeren kan natuurlijk ook. 
Een professionele bachelor volg je aan een 
hogeschool.

•  Een academische bachelor is een theo-
retische en wetenschappelijke opleiding, 
gericht op onderzoek en het ontwikkelen 
van theoretische kennis. Het doel is je voor 
te bereiden op een masteropleiding. 

Graduaatsopleiding:
•  Je behaalt de graad van gegradueerde.
•  De opleiding telt 120 studiepunten  

(90 studiepunten voor de educatieve 
graduaatsopleiding)

•  Je volgt les aan een hogeschool (of 
een secundaire school voor de hogere 
beroepsopleiding (HBO5) Verpleegkunde.

Professionele bacheloropleiding:
•  Je behaalt de graad van bachelor.
•  De opleiding telt 180 studiepunten 
 (240 studiepunten voor de bachelor- 

opleiding Verpleegkunde).
•  Je volgt les aan een hogeschool*.

Academische opleiding:
•  Je behaalt de graad van bachelor en/of 

master.
•  De opleiding telt 180 studiepunten 

(bachelor) en minstens 60 studiepunten 
(master).

•  Je volgt les aan een universiteit*.

Volwassenenopleiding:
• Hoger afstandsonderwijs (HAO) voor 

opleidingen in het hoger onderwijs  
( je behaalt hetzelfde diploma)

• Graduaatsopleidingen
• Studiedagen, seminaries, navormingen…
• Postgraduaten

* De kunstopleidingen worden georgani- 
 seerd door een School of Arts.

IN ‘T KORT 
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Master
Masteropleidingen zijn altijd academisch 
gericht en leggen de nadruk op gevorderde 
wetenschappelijke of artistieke kennis en 
competenties. Een academische bachelor  
en master volg je aan een universiteit.

Volwassenen
Wil je je carrière een boost geven of kies je 
resoluut voor een carrièreswitch? Dan kom 
je ook aan je trekken in het hoger onderwijs. 
Korte en langlopende opleidingen, postgra-
duaten, studiedagen, seminaries, opleidin-
gen op maat en bijscholingen … Er bestaat 
een ruim en gevarieerd aanbod.  

Werk, gezin en studie combineren? Geen 
probleem. Binnen het hoger afstandson-
derwijs (HAO) kun je je studie spreiden over 
meerdere jaren. 



Dé hamvraag:  
hoeveel kost het?

Studeren kost geld, maar welke kosten kun 
je precies verwachten?

Om te mogen studeren betaal je om te 
beginnen inschrijvingsgeld. Dat bedrag 
wordt vastgelegd door de Vlaamse overheid. 
Hoeveel je precies betaalt, hangt af van ver-
schillende factoren. Het aantal studiepunten 
waarvoor je zoon of dochter zich  inschrijft, 
speelt een rol, net als het saldo van zijn of 
haar leerkrediet. Alle informatie vind je op de 
website van Onderwijs Vlaanderen: https://
onderwijs.vlaanderen.be/nl/studiegelden

Er zijn drie basistarieven:

Niet-beursstudent

Vast gedeelte € 245,20

Variabel gedeelte € 11,70 / studiepunt

Voor 60 studiepunten € 947,20

Bijna-beursstudent

Vast gedeelte € 245,20

Variabel gedeelte € 4,30 / studiepunt

Voor 60 studiepunten € 503,20

Beursstudent

Vast gedeelte € 111,90

Variabel gedeelte € 0 / studiepunt

Voor 60 studiepunten € 111,90

Dan zijn er nog het cursusmateriaal, de sta-
gebezoeken ... Het prijskaartje daarvan 
hangt af van de opleiding waarvoor je kind 
zich inschreef. Maar reken op zo’n 700 euro 
studiekosten voor één academiejaar. 

Op kot? De gemiddelde maandelijkse huur-
prijs van een kot hangt af van de locatie, het 
soort huisvesting en het comfort dat je zoekt. 
De gemiddelde huurprijzen verschillen ook 
per studentenstad. Reken op een huurprijs 
tussen 350 en 400 euro per maand voor 
een ‘gewoon’ kot.

Optelsom gemaakt? Een jaar studeren 
kost al gauw tussen 1600 en 5000 euro 
(leefkosten niet meegerekend).

Op studietoelagen.be of 
centenvoorstudenten.be 
kun je alles terugvinden over:
• studietoelagen
• kinderbijslag/groeipakket
• studentenarbeid  
• belastingen
• onderhoudsplicht van de ouders 
• leefloon
• studeren met een werkloosheids-
 uitkering
• de gevolgen van je inschrijving 

wijzigen
• stoppen met studeren tijdens  

het academiejaar

Is financiële hulp  
mogelijk?

Studeren kost geld en is daarom niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Maar elke instel-
ling helpt om je opleiding betaalbaar te 
houden. Een voorschot op een studietoe-
lage, spreiding van het studiegeld of open-
baar vervoer tegen gunstig tarief? Het kan  
allemaal via de dienst Studentenvoorzienin- 
gen, kortweg STUVO van je hogeschool of  
universiteit.  Deze dienst heeft tot doel alle 
studenten te ondersteunen in hun dagelijkse 
behoeften zodat ze goed kunnen studeren.  
Elke student kan bij STUVO terecht voor 
vragen over voeding, huisvesting, mobili-
teit, financiële problemen, sociale moeilijk-
heden, studeermoeilijkheden, ontspanning, 
sport, cultuur en ontmoeting. Alle informatie 
vind je op stuvoplus.be. 

Hoe ziet een  
academiejaar eruit?

In het hoger onderwijs noemen we een 
schooljaar een academiejaar. De lessen 
starten in de tweede helft van septem-
ber en eindigen midden mei. Dan gaan de 
examens van start en die lopen tot eind juni. 
Als je zoon of dochter niet slaagt voor alle 
examens in de eerste zittijd, kan hij of zij 
vanaf half augustus in de ‘tweede zit’ herexa-
mens afleggen. Bepaalde opleidingen wijken 
af van het klassieke examensysteem en eva-
lueren permanent. Dat is zeker het geval bij 
de graduaatsopleidingen.   

Het grootste verschil met het secundair 
onderwijs is dat het strikte jaarsysteem eigen-
lijk niet meer bestaat. We spreken niet meer 
van jaren, maar van opleidingsfases. Zo 
kan je kind bijvoorbeeld al aan zijn tweede 
jaar hoger onderwijs of tweede opleidings-
fase bezig zijn, maar ook nog vakken (beter 
gezegd: opleidingsonderdelen) uit zijn eerste 
jaar meenemen. Je volgt dan een geïndivi-
dualiseerd traject. Omgekeerd kan ook: als je 
kind in augustus niet slaagt voor alle oplei-
dingsonderdelen, dan kan hij of zij onder 
bepaalde voorwaarden onderdelen uit een 
volgende opleidingsfase meenemen. Het is 
dus niet altijd makkelijk te zeggen in welk jaar 
je zoon of dochter zit.

Hoe ziet een lesweek  
eruit? 

Afhankelijk van de opleiding die je zoon of 
dochter kiest, stapt hij of zij in in een semes-
ter- of modulair systeem. Een semestersys-
teem bestaat uit twee periodes van 13 leswe-
ken, gevolgd door examens. Een modulesys-
teem deelt het jaar op in een viertal modules 
van zeven lesweken, telkens gevolgd door 
examens.

Ben je helemaal mee? In tegenstelling tot 
het secundair onderwijs, waar er elke week 

HET VERSCHIL TUSSEN HET SECUNDAIR  
EN HET HOGER ONDERWIJS?
5 FAQ’S UITGELICHT
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een vast uurrooster geldt, hanteert het hoger onder-
wijs flexibele lesweken: vaste lesweken mét theorie 
worden afgewisseld met stage- en/of projectwe-
ken. Soms zelfs een bezoekje aan een bedrijf of het 
buitenland. Aanwezigheid in de les is dan voor de 
meeste praktijkvakken een echte must, want je zoon 
of dochter wordt hier permanent geëvalueerd.

Geïnteresseerd in een typische lesweek van een 
bepaalde opleiding? Vraag via brochures.odisee.be  
je brochure aan!

Ken je de twee V’s? 

Die staan voor vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Kinderen laten studeren, betekent dat je ze (voor een 
deel) loslaat. Er gaat een heel nieuwe wereld voor 
hen open. Studeren is volop leven, maar tegelijkertijd 
zal je zoon of dochter ook een grote vorm van zelf-
standigheid aan de dag moeten leggen. Studenten 
moet zelf notities nemen tijdens de les en ze moeten 
ervoor zorgen dat ze studeren tijdens de lesweken, 
ook al lijken de examens nog ver weg.  Velen gaan 
ook op kot en moeten zelf hun week zien te regelen. 
Maar het allergrootste verschil met het secundair is 
dat hogeronderwijsinstellingen niet meer commu-
niceren met jou, de ouder. Tussentijdse evaluaties, 
administratie, betalingen en ook ‘het rapport’ komen 
niet meer toe op jouw adres, maar worden enkel aan 
je zoon of dochter gecommuniceerd. 

BEGRIPPEN 
UIT HET HOGER ONDERWIJS 

De overgang van het secundair naar het hoger onder-
wijs is een grote stap. Bovendien duiken er heel wat 
nieuwe begrippen op, zoals opleidingsonderdelen, 
studiepunten, ISP, studievoortgang,… We nemen ze 
even onder de loep.

Opleidingsonderdelen en studieprogramma
In het hoger onderwijs spreken we niet langer van vakken, maar van 
opleidingsonderdelen. Een opleidingsonderdeel kan theoretisch 
zijn, maar het kan ook een practicum, werkcollege, stage of zelfs 
een bachelorproef zijn. Het geheel van opleidingsonderdelen dat je 
volgt, is je individueel studieprogramma (ISP).

Studiepunten
Elk opleidingsonderdeel krijgt een aantal studiepunten toege-
kend, die het gewicht van dat opleidingsonderdeel weergeven. Het 
is een maat voor de studiebelasting en het geeft je een idee over 
de inspanning die je zal moeten leveren. Eén studiepunt staat voor 
25 tot 30 uren studietijd (deelnemen aan colleges, voorbereiden en 
instuderen van cursussen, afleggen van examens, maken van een 
projectverslag,…). Neem  bijvoorbeeld een bacheloropleiding. Die 
telt 180 studiepunten, verdeeld over drie voltijdse jaren (behalve 
Verpleegkunde: 240 studiepunten, verdeeld over vier jaren). Dat 
betekent dat één jaar meestal uit 60 studiepunten bestaat. 

Studievoortgang
Telkens wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel (minstens 
10/20) verwerf je studiepunten. In het ideale geval slaag je voor alle 
opleidingsonderdelen waarvoor je bent ingeschreven in één acade-
miejaar. Verworven studiepunten noemen we ook wel credits. Als je 
alle credits van een opleiding verzameld hebt, heb je het diploma 
van die opleiding op zak.

Er bestaan twee mechanismen die de studievoortgang van je kind 
opvolgen: de -vaak opleidingsgebonden- studievoortgangsregels 
van de onderwijsinstelling zelf en het -instellingsonafhankelijke- 
leerkrediet. Beide mechanismen zijn gebaseerd op het basisprin-
cipe van studie-efficiëntie: verworven studiepunten/opgenomen 
studiepunten. 

Boekt je zoon of dochter te weinig voortgang in zijn of haar studies, 
dan kunnen beide systemen hem of haar doen stoppen met stude-
ren of hoger inschrijvingsgeld doen betalen. Een bewuste studie-
keuze is dus het streefdoel van beide mechanismen.

Nog meer hogeronderwijsjargon? 
Onze studenten kennen er alles van en lichten de belangrijk-
ste begrippen graag toe, in hun eigen woorden. Surf snel naar 
odisee.be/onderwijsjargon.
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De Vlaamse hogescholen en universiteiten bieden samen meer dan 
500 opleidingen aan, verspreid over 13 hogescholen en vijf universi-
teiten. Veel keuze dus. Hoe pikt je zoon of dochter er nu een studie 
uit die echt bij hem of haar past én die haalbaar is? Geen paniek, wij 
geven je de ultieme studiekeuzetips.

Praten, praten en nog eens praten

Eerst en vooral: jullie staan er niet alleen voor. Je zoon of dochter  
kan altijd raad vragen aan zijn huidige leerkrachten en de Centra  
voor Leerlingenbegeleiding, kortweg CLB’s. Ook online studiekeuze- 
tools, zoals I-Prefer (www.onderwijskiezer.be/iprefer), Columbus in 
klasverband (columbus.onderwijskiezer.be), LUCI (www.kuleuven.be/
luci) en SIMON (vraaghetaansimon.be) zijn aanraders. Kan je toekom-
stige student de knoop echt niet doorhakken, terwijl september 2021 
alsmaar dichterbij komt? Elke hogeronderwijsinstelling heeft ook een 

STAP 1: 
Vraag samen brochures aan

Wil je meer weten over een van onze 
opleidingen? Vraag dan de brochure 
aan. We sturen ze graag naar je op. 
Kan je nog niet kiezen, bestel dan 
onze Studiegids die al onze oplei- 
dingen kort toelicht.  
brochures.odisee.be

Vraag een  
studieadviesgesprek!

SID-in 
januari 2021 

6 maart

Vanaf nu kan je zoon of 
dochter zich inschrijven!

Infodag 1
6 maart

Studiekeuze bij Odisee
DE PERFECTE OPLEIDING IN ZES STAPPEN

STAP 2:  
Win studieadvies in

Ook voor een goed gesprek over je 
studiekeuze kun je bij ons terecht.  
Samen zoeken we uit - eventueel via 
een videogesprek - wat de talenten en 
interesses van jouw kind zijn en welke 
opleidingen daarbij aansluiten.  
studieadvies@odisee.be

STAP 3:  
Bezoek een SID-in

In januari worden er Studie-informatie- 
dagen (in het kort: SID-ins) georgani-
seerd in de vijf Vlaamse provincies.  
Je kind kan er kennismaken met  
alle studiemogelijkheden na het 
secundair onderwijs. Uiteraard  
heeft Odisee er ook een stand.

STAP 4:  
Volg een les mee

Op een woensdagnamiddag in maart 
kan iedereen echte lessen en labo’s  
- al dan niet virtueel - bijwonen. Tussen 
echte studenten krijgt je zoon of doch-
ter een voorsmaakje van wat hem of 
haar volgend jaar te wachten staat. 
Snel aanmelden is de boodschap, 
want de zitjes zijn beperkt.  
www.odisee.be/openlesdagen 

Als de geldende coronamaatregelen het 
toelaten, kunnen scholen ook tijdens 
het jaar, en vooral in januari-februari, 

deelnemen aan interessante workshops 
voor de hele klas. www.odisee.be/scholen

Infodag 2
24 april

Vraag een  
brochure  

aan!

APRILJANUARI FEBRUARI MAART     SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER MEI

Open-
lesdagen

professionele studieadviesdienst die klaarstaat met advies op maat. 
Dus vraag maar raak via studieadvies@odisee.be.

Een marathon, geen sprint

De goede studiekeuze maken, begint lang vóór september 2021. Hoe 
start je? Je verkent het aanbod en vergaart vooral informatie: vraag 
samen die brochures aan, ga praten met leerkrachten en oud-leerlingen 
- desnoods via videogesprek - en neem een kijkje online. Als ouder ben 
je veel meer dan een sponsor of wasserette. Je bent een klankbord, een 
studiekeuzecoach, een spiegel. Jouw belangrijkste taak dit jaar? Zet aan 
tot denken en stimuleer je zoon of dochter om de SID-ins (studie- en  
informatiedagen van het departement Onderwijs in januari)*, infodagen  
(ook in het voorjaar) én openlesdagen (waarbij je zoon of dochter 
gewoon een les kan volgen op de campus) te bezoeken. 

SAMEN MAAK JE DE BESTE KEUZE
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Bezoek ook de Start to Study-
avonden in jouw buurt. 
Hogeronderwijsinstellingen geven 
ouders en hun kinderen een 
klare kijk op studeren aan een 
universiteit of hogeschool.
www.starttostudy.be

*  De SID-inbeurzen gaan in 2021 virtueel door. Data vind je hier:  
 https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/data-en-locaties-sid-ins-2020.

http://www.onderwijskiezer.be/iprefer
http://columbus.onderwijskiezer.be
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http://brochures.odisee.be
mailto:studieadvies%40odisee.be?subject=
http://www.odisee.be/openlesdagen
http://www.odisee.be/scholen
mailto:studieadvies%40odisee.be?subject=
http://www.starttostudy.be
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/data-en-locaties-sid-ins-2020


DO’s
• Stel je zoon of dochter een aantal kritische vragen. Waar ben je goed 

in? Wat zijn je zwaktes en sterktes? Weet je hoeveel kennis je hebt? 
En ken je je vaardigheden? Wat doe je graag en wat geeft je energie? 
Welke vakken volgde je écht graag in het secundair onderwijs? Wat 
interesseert je? Welke job lijkt je leuk? En vergeet die ene klassieker 
niet: heb je een idee wat je later wilt worden? 

• Een keuze gemaakt? Nu al? Proficiat. Maar vraag toch nog eens 
waarom je kind net die opleiding wil volgen. Is het antwoord een 
van de volgende: ‘gewoon, daarom’, ‘omdat ik dan op kot kan’, 
‘omdat het in Gent is’, ‘omdat mijn vrienden het ook gaan doen’ of 
‘omdat ik denk dat het een gemakkelijke opleiding is’? Tijd om de 
rewindknop in te drukken en terug te gaan naar de initiële vragen 
als ‘waar ben je goed in?’

• Verzamel informatie, verken ‘de markt’. Pluis samen het internet 
uit. Daar vind je een schat aan informatie. Bezoek samen de (vir-
tuele) SID-in en infodagen. Je bent welkom! Hogeschool Odisee, 
bijvoorbeeld, heeft campussen in Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, 
Schaarbeek en Sint-Niklaas. Maak er een leuke daguitstap van: 
‘s ochtends informatie vergaren en dan lekker gaan shoppen, of 
de stad en omgeving rond de campus verkennen. Ziet je zoon of 
dochter een uitje met jou niet zitten? Motiveer ze dan zeker om 
alleen of met een vriend(in) de infomomenten te bezoeken.

DON’Ts
• Uiteindelijk kiest je zoon of dochter zelf. Je kind moet met z’n 

hart kiezen. Hij of zij kiest geen richting omdat hij of zij denkt dat 
er veel geld mee te verdienen valt, omdat vrienden die richting 
kozen of omdat moeder of vader – jij dus – willen dat hij of zij die 
opleiding volgt.

• Grasduinen in websites, een infodag beleven, zelf ook brochu-
res aanvragen? Dat kan best! Maar de openlesdagen zijn wel 
enkel bestemd voor je zoon of dochter. Tijdens de openlesdagen 
kunnen ze een les meevolgen en proeven van het echte studen-
tenleven tússen de studenten. 

• Keuze gemaakt? Helemaal overtuigd? Doe dan samen toch eens 
een stapje terug. Een opleiding kiezen is ook kiezen voor een 
stad, voor het kotleven of pendelen, en voor die ene onderwijsin-
stelling die echt bij je zoon of dochter past.

• Chill, relax, take it easy. Neem je tijd. De juiste opleiding kiezen, is 
iets anders dan beslissen welke schoenen het beste bij een outfit 
matchen. Jaag je zoon of dochter niet op: gun hem of haar de 
nodige tijd/ademruimte voor een bewuste studiekeuze.

• Paniek is een slechte raadgever. En sluipt september 2021  
dichterbij zonder resultaat, ook al bezocht je SID-ins, infodagen...  
Spreek dan de studieadviesdienst van de hogeronderwijs- 
instelling van je keuze aan en vraag raad. Voor Odisee kun je  
al je vragen sturen naar studieadvies@odisee.be. 

Start  
academiejaar 

Infodag 3
26 juni

MEI JUNI AUGUSTUS SEPTEMBERJULI

STAP 5:  
Bezoek een infodag 

Van maart tot september zijn er infodagen. Een infodag is de 
ideale gelegenheid om informatie te krijgen uit eerste hand:  
je kunt studenten en docenten - hopelijk live - aan de tand 
voelen en je kunt het studiemateriaal en de labo’s bekijken.  
www.odisee.be/infodagen 

Infodag 4
4 september

LET’S 
GO!

7

Contactrijk als het kan, contactluw als het moet. 
Zolang corona rondwaart, blijft social distancing 
maatregel nummer één op onze campussen. Wij 
hopen je in levenden lijve te mogen ontmoeten op 
al onze informatiemomenten. Maar als het moet, 
schakelen we in een mum van tijd over op virtuele 
contactmomenten. Zo houden we het samen veilig!

mailto:studieadvies%40odisee.be?subject=
http://www.odisee.be/infodagen 


TECHNOLOGIECAMPUS
 GENT

CAMPUS AALST

CAMPUS SINT-NIKLAAS

CAMPUS DILBEEK

CAMPUS SCHAARBEEK

CAMPUS BRUSSEL

CAMPUS
BRUSSEL-TERRANOVA

Odisee is de co-hogeschool, waarbij ‘co’ voor 
samen staat. Bij Odisee denken  en  doen we 
zoveel mogelijk ‘in co’. Met een buzzwoord 
gezegd: wij houden van co-creatie.

Odisee heeft campussen in Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek en 
Sint-Niklaas en telt 10.000 studenten op zes campussen. Odisee organiseert 
25 professionele bacheloropleidingen, acht graduaatsopleidingen, 
drie bachelor-na-bacheloropleidingen en meer dan 20 postgraduaten. 
We bieden opleidingen op maat én in afstandsonderwijs aan. 

OPLEIDINGEN BIJ  
HOGESCHOOL ODISEE

Business
ACCOUNTING ADMINISTRATION
BEDRIJFSMANAGEMENT
FACILITY MANAGEMENT
MARKETING- EN COMMUNICATIESUPPORT
OFFICE MANAGEMENT
VASTGOED

Digital
ELEKTRONICA-ICT
PROGRAMMEREN
SYSTEMEN EN NETWERKEN
TOEGEPASTE INFORMATICA

Education
KLEUTERONDERWIJS
LAGER ONDERWIJS
SECUNDAIR ONDERWIJS (BACHELOR EN 
GRADUAAT)

Environment
AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
CHEMIE - MILIEUTECHNOLOGIE
ENERGIETECHNOLOGIE

Health
BIOMEDISCHE LABORATORIUM- 
TECHNOLOGIE
ERGOTHERAPIE
MEDISCHE BEELDVORMING EN 
RADIOTHERAPIE
OFFICE MANAGEMENT -
HEALTH CARE MANAGEMENT
OOGZORG
VERPLEEGKUNDE
VOEDINGS- EN DIEETKUNDE
VROEDKUNDE

Social
GEZINSWETENSCHAPPEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
ORTHOPEDAGOGIE
SOCIAAL WERK

Tech
BIOMEDISCHE LABORATORIUM-
TECHNOLOGIE
BOUW
CHEMIE
ELEKTROMECHANICA
ELEKTROMECHANISCHE SYSTEMEN
ELEKTRONICA-ICT
ENERGIETECHNOLOGIE
FACILITY MANAGEMENT
MEDISCHE BEELDVORMING EN 
RADIOTHERAPIE
ONTWERP- EN PRODUCTIETECHNOLOGIE
PROGRAMMEREN
SYSTEMEN EN NETWERKEN
TOEGEPASTE INFORMATICA
VASTGOED
WERFORGANISATIE
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Meer info: www.odisee.be


