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INTAKEPROCEDURE VOOR DE
BACHELOR NA BACHELOR IN DE  
LANDSCHAPSONTWIKKELING

A. Kandidaat-studenten met een buitenlands bachelor diploma
Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst contact  

op te nemen met de centrale dienst ‘Foreign Student Admission’ van de Hogent.  
Dit doe je door te mailen naar foreignstudentadmission@hogent.be met de vermelding 
van jouw nationaliteit en het land waar je jouw certificaten/diploma’s hebt behaald.  
Er wordt je dan een digitaal aanvraagformulier toegestuurd met alle informatie en richt
lijnen over welke documenten (gelegaliseerde kopijen en vertalingen van je diploma’s  
en supplementen) je dient te bezorgen.

Foreign Student Admission is de centrale dienst studentenaangelegenheden die  
beslist over jouw toelating tot de Hogeschool Gent. Pas wanneer je wordt toegelaten  
tot de Hogeschool Gent kan je je aanmelden voor een studie aan de School of Arts net 
zoals de andere studenten (met een Belgisch bachelor diploma, cfr infra). 

Opgelet: Afhankelijk van het land van herkomst, kan deze procedure enkele maan
den in beslag nemen, dus meld je tijdig aan (vóór 1 juni).

B. Kandidaat-studenten met een onderstaand Belgisch bachelor diploma
Indien je over een Belgisch diploma beschikt van volgende opleidingen hoef je  

GEEN intakeprocedure te doorlopen:
– Bachelor in de agro en biotechnologie (afstudeerrichting groenmanagement)
– Bachelor in de landschaps en tuinarchitectuur
– Bachelor in de toegepaste architectuur
– Bachelor of Science in de architectuur
– Master of Science in de architectuur
– Bachelor of Science in de ingenieurwetenschappen architectuur
– Master of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur
– Bachelor of Science in de geografie en de geomatica
– Bachelor of Science in de geografie
– Master of Science in de geografie
– Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
Je kan rechtstreeks online registreren (https://webreg.hogent.be/) en je nadien  
inschrijven als student aan de School of Arts voor de opleiding Bachelor na Bachelor in 
de landschapsontwikkeling . Dat doe je door je persoonlijk aan te melden op  
het studentensecretariaat van de School of Arts, J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent

C. Kandidaat-studenten met een ander Belgisch bachelor diploma
Indien je over een ander Belgisch bachelor diploma beschikt dan hierboven vermeld,  

dien je WEL een intakeprocedure te volgen.
1. Vul het intakeformulier (cf. bijlage) zo nauwkeurig mogelijk in.
2. Maak een afspraak (met de coördinator van de opleiding) voor het intake  

gesprek met de oriënteringscommissie. Dit kan je doen door te mailen naar  
sylvie.vandamme@hogent.be

3. Tijdens een individueel intakegesprek zal men jouw motivatie ten aanzien van  
de Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling onderzoeken. De gegevens uit  
je intakeformulier vormen de basis voor het gesprek. Het is vooral belangrijk dat je de ele
menten uit je dossier kan toelichten en je studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken. 
Daarnaast wordt er gepeild naar interessepunten, algemene inzichten en denkvermogen 
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op vlak van landschapsontwikkeling. Belangrijke eigenschappen zijn: kritische zin,  
betrokkenheid, gedrevenheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.

4. De oriënteringscommissie neemt op basis van het intakeformulier en het intake
gesprek een beslissing over het al dan niet toelaten tot de opleiding Bachelor na Bachelor 
in de landschapsontwikkeling. Onmiddellijk na afloop van het intakegesprek word je op 
de hoogte gebracht van de beslissing. Indien je bent toegelaten tot de opleiding kan je je 
registreren en inschrijven als student aan de School of Arts (cf. D).

D. Registreren en inschrijven als student aan de School of Arts
De registratie aan de School of Arts gebeurt online (https://webreg.hogent.be/)  

en kan je vooraf thuis doen. Nadat je geregistreerd bent, dien je persoonlijk langs te  
gaan op het studentensecretariaat van de School of Arts voor je inschrijving.

Om te kunnen inschrijven neem je het ingevulde intakeformulier mee, met daarop  
de officiële toelating van de oriënteringscommissie tot inschrijven.

Vragen?
Meer informatie over de opleiding en het programma bij: 

sylvie.vandamme@hogent.be 
annelies.vlaeminck@hogent.be (studietrajectbegeleider)
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INTAKEFORMULIER 2016-2017
BACHELOR NA BACHELOR IN DE  
LANDSCHAPSONTWIKKELING
Dit document verzoekt je om een groot aantal persoonlijke gegevens in te vullen die nodig zijn om na te gaan of 
je in aanmerking kunt komen voor het volgen van de opleiding waarvoor je je aanmeldt. De informatie die je ons 
verschaft zal enkel en alleen voor deze doeleinden worden gebruikt en zal vertrouwelijk worden behandeld. Enkel 
de personen die de informatie ambtshalve nodig hebben, zullen inzage krijgen in jouw gegevens.

1. Persoonlijke gegevens

Familienaam:   Voornaam:  

Domicilie:   Postadres (indien verschillend):  

   

   

Telefoon:   Mobiel:  

E-mail:  

Geboortedatum (dd/mm/yy):   Man   Vrouw 

Geboorteplaats:   Nationaliteit:  

2. Gegevens vooropleiding(en)

Geef hier de gegevens betreffende reeds gevolgde opleiding(en). Gelieve de scholen te vermelden 
en de diploma’s of getuigschriften die je behaalde. Tweede Kolom: Code S = Secundair Onderwijs / 
Code B = Bachelor Niveau of gelijkwaardig / (Indien van toepassing Code M= Master Niveau of 
gelijkwaardig).

Studieperiode
(van — tot)

Code
S/B/M

Naam School / Instituut 
/ Land

Naam diploma +  
naam gevolgde opleiding

Behaald  
resultaat
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Een bachelordiploma is een minimumvereiste om aan de Bachelor na Bachelor in de landschaps
ontwikkeling te kunnen deelnemen. Gelieve hieronder de gevraagde informatie i.v.m. jouw bachelor
diploma in te vullen

Volledige naam/titel van jouw bachelordiploma:  

 

Specifiek domein of onderwerp van jouw bachelorstudie:  

 

Datum waarop je jouw bachelordiploma behaalde:   
(indien je nog op de resultaten van examens wacht, gelieve dan de datum waarop je jouw diploma verwacht te behalen, in te vullen)

Naam en adres van de school/instituut:  

Website van de school/instituut:  

3. Werkervaring

Gelieve hier de gegevens over jouw relevante werkervaring (indien van toepassing) in te vullen.

Periode  
tewerkstelling

Naam werkgever / instituut Functietitel en omschrijving van  
jouw verantwoordelijkheden

4. Taalvereisten

Ben je een anderstalige kandidaat-student? ja   nee 

Anderstalige kandidaat-studenten dienen een certificaat (niveau B2, ‘Vantage’ in het Europees  
Framework) voor te leggen waaruit hun kennis van de Nederlandse taal blijkt. Alle lessen van 
de opleiding Bachelor na Bachelor in de Landschapsontwikkeling worden in het Nederlands 
gegeven.

Het aanbod taalcursussen in Gent:
— Centrum voor volwassenenonderwijs (informeer voor de intensieve cursussen):  

http://www.hvngent.be/nl
— Universitair Talencentrum: http://www.uct.ugent.be/nl
— Nederlandse Taalunie: http://taalunieversum.org/taalunie/

Toekomstige studenten hebben het recht om in het voorafgaande academiejaar van hun  
specifieke studie de taal te leren. Nederlands leren is op eigen initiatief van de student.
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5. Hoe heb je de opleiding leren kennen (meerdere antwoorden mogelijk)?

 Advertentie  Art and Education
 E-ArtNow  Collega/vriend
 Alumni School of Arts Gent  Ik studeer nu aan School of Arts Gent
 Opleidingsbeurs  Internet
 Docent School of Arts Gent  Website School of Arts
 Careers service  Andere (detailleer):  

6. Verklaring

In te vullen door kandidaatstudent:

Ik verklaar hierbij dat de informatie die in dit document werd opgegeven accuraat  
en correct is en bevestig dat ik de regels en reglementen van de Hogeschool Gent zal naleven.

Handtekening van de kandidaat Datum

7. Toelating

In te vullen door oriënteringscommissie:

Wij verklaren hierbij dat de kandidaat-student op basis van het intakeformulier en het intakege-
sprek wel / niet wordt toegelaten tot de Bachelor na Bachelor in de Landschapsontwikkeling

Namen en handtekeningen leden Datum
van de oriënteringscommissie
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