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Als het omgaan met planten en tuinen je in de 
vingers zit, je wilt nadenken over de kwaliteit van 
het stadsbeeld, zorgen voor de natuur, voor het 
milieu en voor waardevolle landschappen dan is 
de bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur 
iets voor jou. 

Onze opleiding vormt je tot ontwerper van tuinen, 
stedelijk groen en landschappen. Ontwerpen in 
de landschaps- en tuinarchitectuur is het creatief 
bedenken van conceptuele, uitvoeringsklare of 
beleidsmatige voorstellen voor de vormgeving en 
inrichting van private en publieke buitenruimtes in 
het stedelijke en landelijke gebied. Je combineert 
esthetica en functionaliteit tot een realiseerbaar 
idee en een duurzaam project. Landschaps- en 
tuinarchitectuur vormt een perfecte kruisbestuiving 
tussen natuur en cultuur, tussen kunst en 
wetenschap en tussen creativiteit en techniek! 
Landschaps- en tuinarchitecten zijn estheten, 
buitenmensen, creatievelingen, ecologen, doeners 
én denkers die nooit om een uitdaging verlegen 
zitten en houden van een afwisselend beroep.

Je hoeft geen specifieke vooropleiding gevolgd 
te hebben of te beschikken over specifieke 
voorkennis om de opleiding landschaps- en 
tuinarchitectuur aan te vatten. Wij begeleiden 
je stap voor stap in het opnemen van je rol als 
ontwerper van de buitenruimte.

WELKOM

BEELD COVER: ONTWERPEN 2 / LAPIDARIUM CAMPUS BIJLOKE
BEELD 1 BACKCOVER: CALENDAR GARDEN, STUDIO BASTA, FOTO: MICHIEL DE CLEENE
BEELD 2 BACKCOVER: KEES VAN DEN BERGE
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WAAROM KIEZEN VOOR ONZE SCHOOL?

DE ONTWERPPRAKTIJK ALS RODE 
DRAAD DOORHEEN ONZE OPLEIDING

Wij leiden jou op tot een ontwerper van de 
buitenruimte. Dat doe je niet alleen door te 
luisteren en te aanschouwen, maar door 
zelf de tekenpen te leren hanteren. In onze 
ontwerpateliers pas je de flankerende 
theoretische kennis en inzichten toe op de 
praktijk van het ontwerpen. Je leert ruimtelijk 
te denken. Je leert een complexe opgave 
te analyseren en te synthetiseren tot een 
functioneel en esthetisch ontwerp. En dat 
onder intensieve begeleiding van onze 
praktijkdocenten. 

Naast de ontwerpateliers bieden wij je 
ook ontwerplabo’s aan. Deze ontwerplabo’s 
ondersteunen je om specifieke technieken 
onder de knie te krijgen zodat je ze gemakke-
lijker in je ontwerpproces kan integreren. Zo ga 
je praktisch aan de slag om je de technische 
aspecten bij het ontwerpen van verhardingen 
en constructies eigen te maken. Uiteraard ligt er 
ook een zeer belangrijke nadruk op het ontwer-
pen met planten, waarbij je zowel beplantings-
plannen als beheerplannen leert opmaken. 

EEN PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING 
MET REËLE VRAAGSTUKKEN  
EN ACTUELE THEMA’S 

Wij leiden je op tot een professionele bachelor. 
Je kan na onze opleiding onmiddellijk aan de 
slag. Wij willen je dan ook voorbereiden op de 
realiteit van het beroep van landschaps- en 
tuinarchitect. Daarom werken wij vaak met reële 
ontwerpvraagstukken waarbij we streven naar 
een ontwerp in samenwerking en overleg met 
de opdrachtgevers: tuineigenaars (particulieren 
of bedrijven) of steden, gemeenten en 
andere overheden. Daarbij geven wij jou in 
de ontwerpateliers een divers en afwisselend 
aanbod aan ontwerpopdrachten. Reeds 
vanaf het eerste bachelorjaar krijg je zowel 
private opdrachten (tuinen met verschillende 
invalshoeken), alsook ontwerpopdrachten 
voor de publieke ruimte (zoals parken, 
woongroen, pleinen enz.). De eerste twee 
bachelorjaren worden telkens afgesloten met 
een keuzeopdracht waarbij je ofwel voor een 
ontwerp in de private ruimte of een ontwerp 
in de publieke ruimte kiest. In het derde 
bachelorjaar zal je voor jouw afstudeerontwerp 
kunnen kiezen uit een private of een publieke 
ontwerpopgave. 

ZELF JOUW STUDIEPROGRAMMA 
VORMGEVEN

Doorheen de opleiding zijn er heel wat 
mogelijkheden om je eigen studieprogramma 
vorm te geven. Vanaf het eerste bachelorjaar 
heb je binnen de ontwerpateliers voor bepaalde 
ontwerpopdrachten keuzemogelijkheden. 
Vanaf het tweede bachelorjaar heb je de 
mogelijkheid om je verder te verdiepen in 
bepaalde digitale visualisatietechnieken, of 
om je eerder te focussen op de juridische 
aspecten voor de uitvoering van een project 
of om op landschappelijke schaal aan de slag 
te gaan met beleidsinstrumenten. In het derde 
bachelorjaar kan je opleidingsonderdelen 
volgen aan één van de vele andere ontwerp- 
en kunstopleidingen aan onze School of Arts 
of kies je een opleidingsonderdeel binnen de 
Associatie Universiteit Gent (AUGent). Naast 
de keuze die je maakt voor je ontwerpopdracht 
voor de bachelorproef, kan je je opleiding als 
landschaps- en tuinarchitect bovendien verder 
verdiepen of verbreden door workshops die je 
op basis van je eigen interesses kiest.

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR 
IN DE BREEDTE

Landschaps- en tuinarchitectuur is een 
multidisciplinair vakgebied. Als ontwerper van 
de buitenruimte zal je in contact komen met 
diverse invalshoeken vanuit diverse disciplines. 
Het onderbouwd integreren van deze context 
in jouw ontwerppraktijk is dan ook een steeds 
belangrijker wordende opdracht. We hebben 
in onze opleiding dan ook aandacht voor de 
theoretische en praktische kaders in de context 
van je ontwerpopleiding. Opleidingsonderdelen 
als sociologie en ecologie zullen je kritisch 
doen kijken naar keuzes die je in je ontwerp-
proces dient te maken. Opleidingsonderdelen 
als werkveldverkenning en communicatie 
alsook bedrijfsbeheer en ondernemen zorgen 
er dan weer voor dat je de stap naar het werk-
veld met meer zelfvertrouwen kan nemen. 
En inzicht in de geschiedenis en actualiteit van 
ons vakgebied geeft je een referentiekader 
bij het lezen en duiden van tuinen, parken 
en landschappen.

STAGE (MET EEN  
INTERNATIONAAL KANTJE)

De stage vormt de ideale overgang tussen de 
opleiding en het beroepsmilieu. De verworven 
kennis en competenties worden uitgebreid 
met ervaring in het werkveld. Die ervaring kan 
je in Vlaanderen opdoen, maar de helft van 
onze studenten kiest ervoor om hun horizon 
te verruimen. Wij hebben stageplaatsen op 
diverse plaatsen in Europa – Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland 
enz. – maar ook ver daarbuiten: Zuid-Afrika, de 
Verenigde Staten, Japan, Australië enz.

STUDIEREIZEN EN EXCURSIES

Niet alleen binnen de stage kijken we over 
de grenzen: we sluiten elk studiejaar af met 
een studiereis. De tuinen van Groot-Brittannië 
en Frankrijk, de historische tuinen, parken 
en landschappen van Italië en Duitsland, 
hedendaagse en stedelijke projecten in Berlijn, 
Praag of Barcelona enz. vormen mooie en 
inspirerende sluitstukken.

In het academiejaar voorzien wij ook 
excursies naar kwekerijen, plantentuinen en ar-
boreta, inspirerende tuinen, parken, steden en 
landschappen. Leren kijken en begrijpen vormt 
immers een belangrijk credo in onze opleiding.

GENT ALS STEDELIJK ÉN GROEN 
KADER (MET EEN BRUISEND 
STUDENTENLEVEN)

Bij ons studeer je in het hartje van Gent, inge-
bed in de groene en historische structuur van 
de Bijloketuinen, het Citadelpark, de Coupure 
en de Plantentuin van Universiteit Gent. Wij ge-
bruiken Gent als laboratorium met de Stad als 
belangrijke partner in onze ontwerpopdrachten 
én als buitenklas voor de lessen.

Uiteraard hoeven we jou niet te vertellen 
dat Gent ook een zeer aantrekkelijke studenten-
stad is...! 

LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR 
IN EEN SCHOOL OF ARTS 

De opleiding landschaps- en tuinarchitectuur 
van Hogeschool Gent is de enige in Vlaanderen 
die binnen een School of Arts wordt ingericht. 
Dat betekent dat je onder één dak zit met 
bijvoorbeeld studenten interieurvormgeving, 
grafisch ontwerp, fotografie, beeldhouwkunst, 
film en drama. Die confrontatie kan nieuwe 
perspectieven openen met onverwachte 
resultaten tot gevolg. 

ONDERZOEK EN DIENSTVERLENING 
ALS VOEDING VOOR DE OPLEIDING 
ÉN HET VAKGEBIED

Onze docenten volgen niet alleen de laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied, zij maken 
ze ook. Door praktijkgericht onderzoek en 
het uitvoeren van dienstverleningsprojecten 
voor diverse overheden en in samenwerking 
met meerdere partners bouwen zij mee aan 
het werkveld. Die kennis verwerken zij in hun 
lessen. Zo hebben wij ons de laatste jaren 
toegelegd op het onderzoek van historische 
kasteelparken, landschapsontwerp in 
Vlaanderen, beplantingsontwerp binnen het 
openbaar groen, KInDeren in Stedelijke ruimtes 
(KIDS), Harmonisch Park- en Groenbeheer, 
klimaatverandering en veranderingen in 
ruimtelijke structuren in Vlaanderen enz. 

EEN UNIEKE DOORSTUDEER - 
RICHTING OM JE VERDER  
TE BEKWAMEN IN LANDSCHAPPEN

Binnen onze hogeschool kan je je na je 
opleiding van landschaps- en tuinarchitectuur 
verder verdiepen in de macroschaal van de 
landschappelijke inrichting. De bachelor-
na-bacheloropleiding in de landschaps-
ontwikkeling die onze hogeschool aanbiedt 
is uniek in Vlaanderen. Dit diploma biedt 
een belangrijke meerwaarde in het werk-
veld van de stedenbouw, ruimtelijke 
plan ning, landschapsarchitectuur, archi-
tectuur, groenbeheer en geografische 
informatiesystemen.
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STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

GRADUELE COMPLEXITEIT 

In jouw eerste bachelorjaar proef je intensief 
van het ontwerpen van de private buitenruimte, 
waarbij je diverse tuinen ontwerpt. Tegelijkertijd 
kom je ook in contact met publieke ontwerp-
opgaves: ontwerpen die zich situeren in de 
buitenruimte die voor iedereen toegankelijk 
is, zoals parken, pleinen, woongroen of 
landschappelijke groen. 

Ook in het tweede bachelorjaar werk 
je aan zowel publieke als private ontwerp-
opdrachten, waarbij de complexiteit van de 
ontwerpopgaves en -uitwerkingen verder 
toeneemt. Die graduele evolutie in complexiteit 
van het ontwerpen – stapsgewijs over de 
drie bachelorjaren heen – is terug te vinden 
in de eisen voor het eindresultaat van het 
ontwerpproces, het type en aantal gebruikers, 
de schaal, focus op een bepaald ontwerpfase, 
expliciete integratie in de ontwerptheorie 
van theoretische kaders zoals sociologie 
en ecologie enz.

Jouw derde bachelorjaar bestaat 
groten deels uit de stage die je loopt in een 
ontwerpbureau of op een openbare dienst in 
binnen- of buitenland en het uitwerken van een 
laatste ontwerpopgave in je bachelorproef. 
Dit ontwerp zal meteen ook de meest complexe 
en gelaagde ontwerpopgave zijn van jouw 
opleiding. De voorziene keuzemogelijkheden 
in je stage, bachelorproef, workshops en 
andere opleidingsonderdelen geven je in 
jouw laatste jaar verdere ruimte tot verdieping 
en/of verbreding in je rol als landschaps- en 
tuinarchitect. 

In jouw ontwerp word je daarbij begeleid 
in de ontwerpateliers en ontwerplabo’s, die 
de centrale spil van je opleiding vormen, en 
verwerf je hiervoor de nodige knowhow in de 
praktijkondersteunende theorie. Digitale en 
manuele visualisatietechnieken helpen je in 
jouw ontwerpproces en om het resultaat ervan 
op papier te zetten. Aanverwante disciplines 
zoals sociologie en ecologie ondersteunen 
jou in kritisch en onderbouwd ontwerpen. 
En verdiepende opleidingsonderdelen geven 
jouw profiel van landschaps- en tuinarchitect 
verder vorm. 

5 LEERLIJNEN

Doorheen het studieprogramma van de 
opleiding zijn er vijf leerlijnen waarbinnen de 
opleidingsonderdelen zich situeren:

• De ‘leerlijn praktijk’ is de kern van de 
opleiding en omvat zowel het ontwerpen 
als ontwerp-gerelateerde praktijkvakken. 

• In de ‘leerlijn praktijkondersteunende 
theorie’ zijn de aan de praktijk 
gerelateerde opleidingsonderdelen te 
vinden. Daarbij vinden we enerzijds 
opleidingsonderdelen op vlak van 
plantenkennis en het ontwerpen van 
beplantingen en anderzijds op vlak 
van technieken: materialenkennis en 
uitvoerings- en meettechnieken.

• De opleidingsonderdelen waarbinnen 
de student een doorgedreven training 
krijgt op vlak van manuele en digitale 
visualisatietechnieken eigen aan het 
werk van de landschaps- en tuinarchitect 
situeren zich in de ‘leerlijn visualisatie’.

• Binnen de ‘leerlijn contextualisering’ 
zijn die opleidingsonderdelen opgenomen 
die behoren tot de randgebieden van 
de ontwerp opleiding. Dit zijn opleidings-
onderdelen uit disciplines waarmee je als 
ontwerper van de buitenruimte in contact 
komt zoals sociologie en ecologie. 

• Ten slotte biedt de ‘leerlijn verdieping’ 
opleidingsonderdelen aan waarbij je als 
student eigen keuzes kan maken ten 
aanzien van de thema’s en inhouden 
waarin je je verder wensen te verdiepen 
als toekomstig landschaps- en 
tuinarchitect.

L1 PRAKTIJK
Ontwerpen I 12 STP 
Ontwerp- en vormleer 5 STP

Ontwerplabo Technieken I 5 STP

Ontwerplabo Beplanting I 5 STP

Ontwerpen II 15 STP

Ontwerpmethodieken 3 STP

Ontwerplabo Technieken II 5 STP

Ontwerplabo Beplanting II 5 STP

Bachelorproef 22 STP

Stage 22 STP

L2 PRAKTIJKONDERSTEUNENDE THEORIE
Beplantingsmethodiek 1 4 STP

Plantenkennis 1 4 STP

Technieken 1 4 STP 
Technieken 2 3 STP

Beplantingsmethodiek 2 4 STP

Plantenkennis 2 4 STP

Technieken 3 3 STP

Technieken 4 3 STP

L3 VISUALISATIE
Schetsmatig onderzoek 1 3 STP

Digitale Visualisatie 1 3 STP

Digitale Visualisatie 2 3 STP

Schetsmatig onderzoek 2 3 STP

Digitale Visualisatie 3 3 STP

L4 CONTEXTUALISERING
Plantenecologie 3 STP

Sociologie 3 STP

Geschiedenis van de landschaps-  
en tuinarchitectuur 3 STP

Landschapsecologie 3 STP

Werkveldverkenning &  
Communicatie 3 STP

Actualiteit van de landschaps-  
en tuinarchitectuur 3 STP

Bedrijfsbeheer & Ondernemen 4STP

L5 VERDIEPING
1 opleidingsonderdeel te kiezen

Bestek 3 STP

GIS 3 STP

Beleidsinstrumenten voor  
landschapsplanning 3 STP

1 opleidingsonderdeel te kiezen

Bestek 3 STP

GIS 3 STP

Beleidsinstrumenten voor  
landschapsplanning 3 STP

2 workshops te kiezen uit workshoplijst opleiding

Workshop 1 3 STP

Workshop 2 3 STP

1 keuzevak te kiezen uit keuzelijst School of Arts

Designactualiteit 3 STP

Architectuuractualiteit 3 STP

Kunstactualiteit 3 STP

Monumenten- en landschapszorg 3 STP

KASKlezingen / Keynotes 3 STP

Studium Generale 3 STP

1 opleidingsonderdeel te volgen aan School of Arts 3 STP

1 opleidingsonderdeel te volgen aan AUGent 3 STP

STUDIEPROGRAMMA PER LEERLIJN

2E BACHELOR 3E BACHELOR1E BACHELOR
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LEERLIJNEN

LEERLIJN VISUALISATIE

Het visualiseren van een ontwerp is een be-
langrijk gegeven tijdens de opleiding en in het 
beroepsveld. Het is voor de landschaps- en 
tuinarchitect, naast het verbale en het schrif-
telijke, de derde vorm van communicatie 
met de opdrachtgevers en/of gebruikers. De 
landschaps- en tuinarchitect kan hierbij voor 
zowel manuele als digitale voorstellingstech-
nieken kiezen. Deze ‘beelden’ dienen als basis 
voor overleg en dus ook om keuzes te kunnen 
maken bij het ontwerp. Visualisatie is echter niet 
enkel communicatie, maar is ook een belangrij-
ke methodiek die het ontwerpproces onder-
steunt. Het is dus ook een (onder)zoekend 
instrument.

In onze opleiding wordt er ruim aandacht 
besteed aan zowel de manuele als de digitale 
weergave. Schetsen / schetsmatig onderzoek 
en digitale tekenprogramma’s staan daarbij 
centraal. 

LEERLIJN CONTEXTUALISERING

In deze leerlijn wordt de landschaps- en 
tuinarchitect in spe een ruimer referentieka-
der aangeboden. Zo reiken geschiedenis en 
actualiteit van de landschaps- en tuinarchitec-
tuur een kader aan voor het ‘leren lezen’ van 
historische en hedendaagse ontwerpen en 
van de achterliggende ideeën, bewegingen en 
stromingen. Vanuit disciplines die een belangrij-
ke insteek geven voor het concrete ontwerpen – 
ecologie en sociologie – worden jou de nodige 
handvaten aangegeven. Daarnaast word je 
binnen deze leerlijn ook concreet voorbereid 
op het werkveld. In werkveldverkenning en 
communicatie krijg je enerzijds een duidelijk 
zicht op de diversiteit van het vakgebied van de 
landschaps- en tuinarchitectuur en word je an-
derzijds ondersteund en geoefend in de gebrui-
kelijke communicatie van een landschaps- en 
tuinarchitect. Ook bedrijfsbeheer en onderne-
men bereidt je voor op het werkveld en op het 
eventueel opstarten van een zelfstandige zaak. 

LEERLIJN PRAKTIJK

Ontwerpen is de kernactiviteit binnen de oplei-
ding en het werkveld. Ontwerpen is een creatief 
proces van exploratie en inspiratie om te komen 
tot de vormgeving en het goed functioneren 
van buitenruimtes. Ontwerpen is – probleemop-
lossend – denken en doen en streeft ernaar iets 
te betekenen voor de mens en zijn omgeving. 
Landschaps- en tuinarchitectuur is een toege-
paste kunst. De landschaps- en tuinarchitect 
neemt in overleg met de opdrachtgever en met 
andere experts ontwerpbeslissingen, bepaalt 
wat waar moet komen en geeft gestalte aan 
een buitenruimte. Hij doet dit op grond van een 
reeks contextuele gegevens (bodem, ecologie, 
omgeving, architectuur, gebruikers, enz.) en 
op basis van een geheel eigen – weliswaar 
kritische en onderbouwde – visie. Daarin schuilt 
het kunstenaarschap van de ontwerper.

Het ambacht van de landschaps- en 
tuinarchitect wordt ontwikkeld tijdens 
ontwerpateliers, ontwerplabo’s en via het 
aanleren van ontwerp- en vormleer en 
ontwerpmethodieken. Theorie en praktijk 
komen samen. Wij vertrekken daarbij vaak 
vanuit reële ontwerpopdrachten. Wij leren je 
gedurende drie jaar om te gaan met een groter 
wordende complexiteit van de opdrachten, met 
als einddoel jouw bachelorproef.

LEERLIJN PRAKTIJKONDERSTEUNENDE 
THEORIE

Het ontwerpen met planten bepaalt de iden-
titeit van de landschaps- en tuinarchitectuur. 
Beplantingsontwerp vormt het fundamen-
tele onderscheid tussen de landschaps- en 
tuinarchitect en andere ruimtelijke vormgevers. 
Beplanting is dan ook een belangrijk onderdeel 
van de opleiding, zowel praktisch als theore-
tisch. De basis voor een geslaagd beplantings-
ontwerp is een gedegen plantenkennis. Door 
planten in al hun facetten te leren kennen, kun-
nen ze ook met de nodige kennis en het nodige 
inzicht worden toegepast. De juiste plant op 
de juiste plaats is daarbij het uitgangsprincipe. 
Beplantingsmethodiek geeft inzicht in het ont-
werpproces – maar ook het aanleg- en beheer-
proces – voor begroeiingen. Deze theoretische 
basis vertaal je uiteindelijk in de praktijkleerlijn 
naar een beplantingsontwerp, waarbij je heel 
concreet beplantingsplannen leert op te maken 
en ook kennis maakt met beheerplannen. 
We kunnen er moeilijk omheen: een creatie van 
een landschaps- en tuinarchitect wordt veelal 
beoordeeld op de eerste indruk. Niet enkel 
de beplanting, de kenmerkende inbreng van 
de landschaps- en tuinarchitect, maar ook de 
harde elementen springen onmiddellijk in het 
oog. Een juiste materiaalkeuze en een vak-
kundige begeleiding bij de uitvoering zijn dan 
ook de basis voor een naar waarde te schatten 
ontwerp. Een landschaps- en tuinarchitect moet 
daarom materialen en technieken op een cor-
recte manier kunnen beschrijven, beoordelen 
en toepassen. In deze leerlijn krijg je hiervoor 
dan ook de nodige theorie aangereikt die je 
kan toepassen in de ontwerplabo’s van de 
praktijkleerlijn.
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LEERLIJN VERDIEPING

De leerlijn verdieping beslaat verschillende 
keuzemogelijkheden die je helpen om je te 
specialiseren als landschaps- en tuinarchitect. 
Evenzeer bieden bepaalde keuzeopleidingson-
derdelen een meer generalistisch kader. 

De verdieping is binnen drie sporen 
uitgewerkt. Vanuit de drie voorgaande leerlijnen 
wordt telkens een keuzevak aangeboden: voor 
de leerlijn praktijkondersteunende theorie wordt 
bestek aangeboden, vanuit de leerlijn visualisa-
tie wordt GIS (geografische informatiesysteem) 
aangeboden en vanuit de leerlijn contextuali-
sering kan je kiezen voor beleidsinstrumenten 
voor landschapsplanning. Daarnaast zal je ook 
kunnen kiezen uit verschillende workshops die 
worden aangeboden. Deze workshops kunnen 
verdiepend of nieuw materiaal behandelen van-
uit de voorgaande leerlijnen, kunnen specifiek 
inspelen op een actueel thema, kunnen vanuit 
onderzoeks- en dienstverleningsprojecten 
geformuleerd worden enz. Tenslotte kan je je 
binnen je keuzetraject ook verder verdiepen 
door een opleidingsonderdeel te kiezen binnen 
de School of Arts of binnen de Associatie  
Universiteit Gent (AUGent).
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2010 — 2011

issuu.com/kreon/docs/jaarboek_2010-2011

2011 — 2012

issuu.com/kreon/docs/jaarboek_2011-2012

2012 — 2013

issuu.com/kreon/docs/jaarboek_2012-2013

2013 — 2014

issuu.com/kreon/docs/jaarboek_2013-2014

2014 — 2015

issuu.com/kreon/docs/jaarboek_2014-2015

2015 — 2016

issuu.com/kreon/docs/jaarboek_2015-2016

JAARBOEKEN

In onze jaarboeken vind je een ruime selectie 
aan studentenwerk, uitstappen en studiereizen. 

Ze geven een levendig beeld van de 
opleiding doorheen het academiejaar.

JAARBOEK 
2015-2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR
BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING
 
HOGESCHOOL GENT
School of Arts - KASK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFGESTUDEERD!

AAN DE SLAG?

Als afgestudeerde kan je aan de slag als mede-
werker van een ontwerp- of studiebureau of kan 
je zelfstandig een eigen zaak opstarten. Ook in 
de openbare sector – de groen- of plannings-
dienst van een gemeente of stad, een provincie, 
het Vlaamse Gewest of in het buitenland – kan 
je een carrière uitbouwen. 

Binnen dit brede werkveld lopen de op-
drachten voor een landschaps- en tuinarchitect 
uiteen van private tuinen, bedrijfsgroen, speel-
terreinen, recreatiedomeinen tot stadsparken, 
begraafplaatsen en pleinen of het plannen van 
het toekomstige landschap. Als landschaps- 
en tuinarchitect word je bij deze projecten 
ingeschakeld om ontwerpopgaves te definië-
ren, te ontwerpen, de plannen uitvoeringsklaar 
te maken of om als projectleider de uitvoering 
ervan in goede banen te leiden. Je kan ingezet 
worden als expert in vergunningenbeleid, om 
groenplannen, beheerplannen, ruimtelijke 
uitvoerings- en structuurplannen op te maken. 
Een hedendaags landschaps- en tuinarchitect 
maakt daarbij meer en meer deel uit van een 
team van specialisten.

VERDER STUDEREN?

Onze School of Arts biedt je al heel wat moge-
lijkheden tot verder studeren. Na je bachelor-
opleiding in de landschaps- en tuinarchitectuur 
kan je binnen onze faculteit de unieke opleiding 
bachelor-na-bachelor in de landschapsontwik-
keling volgen. Landschapsontwerp moet de 
richtlijnen en wensen van uiteenlopende stake-
holders op een kwalitatieve manier op elkaar 
afstemmen en zo concrete, maatschappelijk 
wenselijke realisaties op het terrein mogelijk 
maken. Het is duidelijk dat dit een specifieke 
kennis en expertise vergt. De opleiding ba-
chelor-na-bachelor in de landschapsontwikke-
ling focust zich op het landschap en de manier 
waarop het door ruimtelijk ontwerp kan worden 
ontwikkeld. Deze unieke eenjarige opleiding 
vormt competente professionals die beschikken 
over de analytische en synthetische vermogens 
om het landschap zelfstandig en kritisch te 
lezen en op basis hiervan creatieve én gemoti-
veerde inrichtingsvoorstellen te doen.

Daarnaast is er in de School of Arts de 
professionele bachelor in de interieurvormge-
ving. Mits een toelatingsproef kan je ook de 
stap zetten naar de academische kunstenop-
leidingen (masterdiploma), zoals multimediale 
vormgeving, grafische vormgeving, tekenkunst 
of fotografie.

Je kan ook kiezen om – al dan niet na 
het volgen van een schakeljaar – je verder te 
bekwamen in een aanverwante masteroplei-
ding zoals stedenbouw en ruimtelijke planning, 
erfgoedstudies (monumenten- en landschaps-
zorg) of landschapsarchitectuur in binnen- 
of buitenland.
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EERSTE INSCHRIJVING?

Registreer je online! Ben je nog nooit eerder 
ingeschreven aan de HoGent? Registreer  
je dan online via webreg.hogent.be. 
Dankzij de online registratie versnel je 
de inschrijvingsprocedure. Je moet je 
daarna nog persoonlijk aanmelden op het 
studentensecretariaat van de School of Arts.

DOCUMENTEN

Breng het volgende mee om je in te schrijven:
• jouw identiteitskaart of verblijfsdocument
• jouw origineel diploma van het hoger  

secundair onderwijs
• een bankrekeningnummer voor eventuele 

terugbetaling van het studiegeld

Als je al een diploma hoger onderwijs hebt, 
breng je ook dat origineel diploma mee. 
Als je hoger onderwijs volgde maar de studie 
niet afwerkte, breng je de inschrijvingsattesten 
en eventuele creditbewijzen mee van elk jaar. 
Als er perioden zijn waarin je geen onderwijs 
volgde, breng je ook een werkgevers- of  
rva-attest mee.

Als je een buitenlands diploma hebt, kan  
je op de website of het studentensecretariaat 
informeren naar de juiste toelatingsprocedure.

GEEN DIPLOMA SECUNDAIR?

Heb je geen diploma van het secundair 
onderwijs, dan kun je toch toegelaten worden 
tot de HoGent, op voorwaarde dat je al drie 
jaar het secundair hebt verlaten. Je moet wel 
eerst een toelatingsonderzoek ondergaan. 
Raadpleeg www.hogent.be voor meer infor-
matie omtrent deze procedure of contacteer 
toelatingsonderzoek@hogent.be.

KOSTPRIJS

Hoeveel het inschrijvingsgeld exact bedraagt, 
hangt af van het aantal studiepunten dat je 
opneemt en het feit of je al dan niet beursstu-
dent bent. Schrijf je je in voor een modeltraject 
van 60 studiepunten (een volledig studiejaar), 
dan is het inschrijvingsgeld voor 2017-2018:

• niet-beursstudent: € 906,1
• beursstudent: € 106,9
• bijna-beursstudent: € 480,1

Naast je inschrijvingsgeld betaal je, naarge-
lang de opleiding, ook ateliergeld/ studiogeld. 
Op onze website www.schoolofartsgent.be 
vind je hierover meer informatie.

Je hoeft geen cash geld mee te brengen, 
want je krijgt na inschrijving een factuur 
toegestuurd.

 BEURZEN EN STUDIELENINGEN

Informatie over beurzen en studieleningen
vind je bij onze dienst studentenvoorzieningen,
www.hogent.be/studentenvoorzieningen.
Voor kandidaten van buiten de Europese 
Economische Ruimte heeft de School of Arts 
een eigen beurzensysteem. Voor meer info 
kan je terecht op het studentensecretariaat.

START ACADEMIEJAAR

Het onthaal van de studenten is gepland van
18 tot 22 september 2017. Het academiejaar
2017-2018 start op 25 september 2017.

JE SCHRIJFT JE IN OP  
HET SECRETARIAAT VAN

School of Arts / KASK
en Koninklijk Conservatorium
Campus Bijloke,
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
T 09 243 36 10
schoolofarts@hogent.be
www.hogent.be/arts

DATA EN OPENINGSUREN 
SECRETARIAAT

Inschrijven op het secretariaat 
kan op de volgende momenten:

• Op de infonamiddag van 
wo 28.06.2017 / 15:00 – 19:00 
za 02.09.2017 / 14:00 – 17:00

• Vanaf do 29.06.2017 t.e.m. vr 14.07.2017 
en terug vanaf wo 16.08.2017 
ma 09:00 – 13:00 
di 09:00 – 13:00 
wo — vr 09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00

• Het studentensecretariaat is gesloten  
van ma 17.07.2017 tot wo 16.08.2017  
en op ma 10.07.2017 en di 11.07.2017

OPENDEURDAG

Op zondag 23.04.2017 van 10:00 tot 17:00 ben 
je van harte welkom op de opendeurdag van de 
School of Arts. Je verneemt er alles over onze 
opleidingen tijdens informatiesessies en kan de 
leslokalen, ateliers en infrastructuur bezoeken. 
Studenten brengen eigen werk en er zijn diver-
se speciale activiteiten.

 

INFONAMIDDAGEN

Op de infonamiddag stellen we je onze op-
leidingen en afstudeerrichtingen voor. Je kan 
een kijkje nemen op de campus, de cursussen 
inkijken en vragen stellen aan studenten en 
docenten. De leslokalen en ateliers zijn op 
deze dagen echter niet te bezoeken. Tijdens 
de infonamiddag van 3 september kan je ook 
inschrijven voor één van onze opleidingen.

• wo 08.03.2017 / 14:00 – 17:00
• wo 28.06.2017 / 15:00 – 19:00
• za 02.09.2017 / 14:00 – 17:00

 

KASKLIVE!

Kandidaten voor de opleidingen interieur-
vormgeving en landschaps-en tuinarchitectuur 
kunnen doorheen het jaar deelnemen aan 
de LIVE-momenten. Op die dagen kan je een 
volledige namiddag les volgen en zelf live on-
dervinden hoe het er écht aan toegaat als je bij 
ons studeert.. Een aanrader voor iedereen die 
overweegt om voor een professioneel gerichte 
ontwerpopleiding te kiezen.

KASK LIVE vindt plaats op 08.03.2017 en 
op 02.09.2017. Op beide data zijn er ook 
infonamiddagen. Je kan de twee combineren 
indien je dat wenst.

Deelname aan KASK Live is gratis.  
Inschrijven is verplicht en kan via  
kasklive@hogent.be.

INSCHRIJVEN BEZOEK ONS
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