Verantwoordelijken studietrajectbegeleiding
Voor studietrajectbegeleiding neem je contact op met onderstaande verantwoordelijken. Ze behandelen je vraag zelf of kunnen je doorverwijzen naar de meest geschikte collega.
Studiegebied Biotechniek
Bachelor in de agro- en biotechnologie (Sint-Niklaas)

Verantwoordelijke studietrajectbegeleiding
Stef Aerts

E-mailadres
stef.aerts@odisee.be

Studiegebied Gezondheidszorg
Graduaat in de kaderopleiding nursing (Brussel) - afbouw
Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie (Gent)
Bachelor in de ergotherapie (Brussel)
Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg (Aalst)
Bachelor in de medische beeldvorming en radiologie (Brussel)
Bachelor in de oogzorg (Brussel)
Bachelor in de verpleegkunde (Aalst)
Bachelor in de verpleegkunde (Brussel)
Bachelor in de verpleegkunde (Sint-Niklaas)
Bachelor in de voedings- en dieetkunde (Gent)
Bachelor in de vroedkunde (Sint-Niklaas)

Verantwoordelijke studietrajectbegeleiding
Kate Meier
Jos Parmentier
Jeroen Vos
Kathy Pletinckx
Anne Devesse
Isabelle Wellemans
Kathy Pletinckx
Elise Vanhoucke
Katrien De Wilde
Kathleen Temmerman
Katrien De Wilde

E-mailadres
kate.meier@odisee.be
jos.parmentier@odisee.be
jeroen.vos@odisee.be
kathy.pletinckx@odisee.be
anne.devesse@odisee.be
isabelle.wellemans@odisee.be
kathy.pletinckx@odisee.be
elise.vanhoucke@odisee.be
katrien.dewilde@odisee.be
kathleen.temmerman@odisee.be
katrien.dewilde@odisee.be

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Graduaat in accounting administration - opbouw
Graduaat in het boekhouden (Brussel) - afbouw
Graduaat in de fiscale wetenschappen (Brussel) - afbouw
Graduaat in de informatica (Aalst en Brussel)
Graduaat in de marketing- en communicatiesupport
Graduaat in het programmeren (Brussel)
Bachelor in het bedrijfsmanagement (Aalst)
Bachelor in het bedrijfsmanagement (Brussel)
Bachelor of Business Management (Brussel)
Bachelor in het office management (Aalst)
Bachelor in het office management (Brussel)
Bachelor in de toegepaste informatica (Brussel)

Verantwoordelijke studietrajectbegeleiding
Ellen Pierreux
Ellen Pierreux
Herman De Cnijf
Kevin Picalausa
Katrien Vanmechelen
Kevin Picalausa
Machteld Van den Bogaerd
Katrijn Claes
Koen Coonen
Machteld Van den Bogaerd
Veronique Graind'Orge
Kevin Picalausa

E-mailadres
ellen.pierreux@odisee.be
ellen.pierreux@odisee.be
herman.decnijf@odisee.be
kevin.picalausa@odisee.be
katrien.vanmechelen@odisee.be
kevin.picalausa@odisee.be
machteld.vandenbogaerd@odisee.be
katrijn.claes@odisee.be
koen.coonen@odisee.be
machteld.vandenbogaerd@odisee.be
veronique.graindorge@odisee.be
kevin.picalausa@odisee.be

Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie
Graduaat in de bouw- en houtconstructie (Aalst) - afbouw
Graduaat elektromechanische systemen: Meet- en regeltechnieken (Aalst)
Graduaat elektromechanische systemen: Onderhoudstechnieken (Gent)
Graduaat in de werforganisatie (Aalst) - afbouw

Verantwoordelijke studietrajectbegeleiding
Marleen Carlé
Annemie Vermeyen
Pieter Leyman
Jos Van de Wielle

E-mailadres
marleen.carle@kisp.be
annemie.vermeyen@odisee.be
pieter.leyman2@odisee.be
jos.vandewielle@odisee.be
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Bachelor in de bouw (Aalst)
Bachelor in de chemie (Gent)
Bachelor in de elektromechanica (Aalst)
Bachelor in de elektronica - ICT (Gent)
Bachelor in de energietechnologie (Gent)
Bachelor in het facility management (Gent)
Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie (Gent)
Bachelor in het vastgoed (Aalst)

Jos Van de Wielle
Patrick Demeyere
Annemie Vermeyen
Peter Demeester
Bram Rotthier
Tilly Baute
Pieter Leyman
Laetitia Gremonprez

jos.vandewielle@odisee.be
patrick.demeyere@odisee.be
annemie.vermeyen@odisee.be
peter.demeester@odisee.be
bram.rotthier@odisee.be
tilly.baute@odisee.be
pieter.leyman2@odisee.be
laetitia.gremonprez@odisee.be

Studiegebied Onderwijs
Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs (Aalst)
Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs (Brussel)
Specifieke lerarenopleiding (SLO) (Aalst) - afbouw
Specifieke lerarenopleiding (SLO) (Brussel) - afbouw
Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (Aalst)
Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (Brussel)
Educatieve bachelor in het lager onderwijs (Aalst)
Educatieve bachelor in het lager onderwijs (Brussel)
Educatieve bachelor in het lager onderwijs (Sint-Niklaas)
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs (Brussel)
Basiscluster met twee onderwijsvakken
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs (Dilbeek)
Basiscluster lichamelijke opvoeding
Educatieve bachelor in het secundair onderwijs (Sint-Niklaas)
Verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (Aalst)
Verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (Brussel)
Bachelor in de schoolontwikkeling (Brussel)

Verantwoordelijke studietrajectbegeleiding
Kartrijn D'Herdt
Hilde Van der Haegen
Kartrijn D'Herdt
Hilde Van der Haegen
Steven Vanmol
Els Mertens
Steven Vanmol
Els Mertens
Geert Van Buynder
Bart De Nul

E-mailadres
katrijn.dherdt@odisee.be
hilde.vanderhaegen2@odisee.be
katrijn.dherdt@odisee.be
hilde.vanderhaegen2@odisee.be
steven.vanmol@odisee.be
els.mertens@odisee.be
steven.vanmol@odisee.be
els.mertens@odisee.be
geert.vanbuynder@odisee.be
bart.denul@odisee.be

Bart De Nul

bart.denul@odisee.be

Stijn Buysschaert
Katrijn D'Herdt
Hilde Van der Haegen
Ria De Sadeleer

stijn.buysschaert@odisee.be
katrijn.dherdt@odisee.be
hilde.vanderhaegen2@odisee.be
ria.desadeleer@odisee.be

Studiegebied Sociaal-agogisch Werk
Graduaat in het Maatschappelijk werk
Bachelor in de gezinswetenschappen (Schaarbeek)
Bachelor in de orthopedagogie (Dilbeek)
Bachelor in de psycho-sociale gerontologie (Schaarbeek)
Bachelor in het sociaal werk (Brussel)

Verantwoordelijke studietrajectbegeleiding
Mitch Vannecke
Ellen Van Houdenhove
Bart van den Steen
Ellen Van Houdenhove
Jan Claeys

E-mailadres
mitch.vannecke@odisee.be
ellen.vanhoudenhove@odisee.be
bart.vandensteen@odisee.be
ellen.vanhoudenhove@odisee.be
jan.claeys@odisee.be
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