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ODIBUDDY
2020 - 2021



een Odibuddy aan het woord

“Odibuddy zijn is voor mij iets waarvoor ik veel dank krijg
en mij gewaardeerd voel. 

Het lijkt misschien alsof je niet veel doet, maar je kan veel betekenen

voor iemand door kleine dingen te doen. Dat is het fijne eraan. 
De vriendschappen die je ermee opbouwt is het leukste eraan.”



de start van Odibuddy

• November 2020: 
- Initiatief van de Algemene Studentenraad
- Signalen vanuit studenten 

• Odibuddy
- Peer-support: Van studenten voor studenten
- Laagdrempelig een luisterend oor bieden

• Co-creatie met:
- Odisee hogeschool
- STUVO 
- Studenten over alle opleidingen heen



Odibuddy 2020 – 2021 

• Snelle opstart 
• Zeer laagdrempelig

- Studenten konden rechtstreeks buddy’s aanspreken
- Mail, Facebook, Instagram

• Cijfers
- 92 Odibuddy’s
- ± 62 studenten 



Bijsturing naar volgend academiejaar

• In gesprek met de Odibuddy’s
- Dating site 
- Laagdrempelig karakter

• Bevragen bestaande buddy-projecten binnen Odisee 
- Microsoft forms opleidingshoofden

• Good practices van andere hoger onderwijsinstellingen



ODIBUDDY
2020 - 2021



Doelbepaling

Sociale en academische integratie van nieuwe studenten en eerstejaarsstudenten

- Luisterend oor, samen leuke dingen doen, doorverwijzing,
praktische vragen en leer- en opleidingsgebonden vragen. 

- Geslaagde aanpassing eerste jaar → positieve impact volgende jaren

Subdoelstellingen

- Studenten versterken in het opnemen van een rol naar medestudenten. 

- Signaalfunctie van een Odibuddy

- Verhogen sociale verbondenheid binnen de hogeschool. 



Me-time nemenAfgrenzen waar 
nodig

Hulp inschakelen 
waar nodig

Niet altijd weten wat 
te zeggenActief luisterenBeschikbaar zijn

Odibuddy zijn is…



Verantwoordelijk 
voor slagen student

Geen datingsiteNiet 24/7 
beschikbaar

Wat is het niet? 

Geen psycholoog





Tijdlijn

Mei
Wervingscampagne 
nieuwe Odibuddy’s

Juli/augustus
Bekendmaking project 
bij nieuwe studenten 

September
Koppeling Odibuddy’s 

aan studenten

September
Odibuddy’s nemen 

contact op



Mei: wervingscampagne 

Via verschillende kanalen
- Sociale media
- Studentenplatform 
- Flexmail 
- Affiches 
- …   

Kandidaatstelling via Microsoft Forms



Juli/augustus: bekendmaking nieuwe studenten

Via verschillende kanalen
- Sociale media
- Infodagen 
- Startdagen 
- Affiches 
- …  



Juli/augustus: bekendmaking nieuwe studenten



Invullen aanvraagformulier
via website

Juli/augustus: bekendmaking nieuwe studenten



Koppeling Odibuddy - student

Contactformulier
Studenten vullen het 

contactformulier in via 
de website. 

Matching
Matching door 

projectgroep op basis 
van opleiding en 

interesses. 

Contact opnemen
Odibuddy neemt contact 

op met de student. 



Uitsturen Microsoft Forms naar Buddy’s én studenten
- Duidelijkheid van het project
- Hoe loopt het project?
- Lunchgesprekken 

Doorheen het academiejaar



“Ik had verwacht
dat mijn Odibuddy
mij zou benaderen, 

dat is echter
niet gebeurd.”  

“My Odibuddy
has helped me

find friends
in Brussels!”

“Het is geweldig. 
Ze heeft geholpen
met de stress die
ik in het begin van 
schooljaar had.”



Workshops 
- Genderdiversiteit, mindfulness, zeg ne keer,… 
- Niet veel inschrijvingen 

Doorheen het academiejaar



Doorheen het academiejaar

Bedanking Odibuddy’s: - Sociale media, vanuit studenten, gadgets,… 



• Project levend houden
• 6 verschillende campussen
• Kwetsbare doelgroepen

- LGBTQ studenten
- Studenten met een migratieachtergrond 
- Internationale studenten 
- Studenten die (gedeeltelijk) financieel zelfredzaam zijn

Uitdagingen van het project



Vragen?
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