
Opleidingsonderdelen 
2021-2022 Leerlijn Deel-

traject 
Aanbod 
in werk-
traject 

Aanbod 
in 

basis-
traject 

SP 
Type 
vak 

Begeleidin
g Werkvormen Online/ 

fysiek ECTS Fiche 

Bodem en ecologie Planten 1  S2 3  
Verplicht
  

Normaal 
lesverloop  Hoorcollege 

Deels 
online 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFU
IDetailxOLOD.aspx?a=138585&b=5
&c=1 

Digitale beeldvorming  Grafische vorming 1 S2F  3  
Verplicht
  

Normaal 
lesverloop  Werkcollege 

Hoofd-
zakelijk 
online 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFU
IDetailxOLOD.aspx?a=141005&b=5
&c=1 

Landschappen en 
geografie 

Ondersteunende 
wetenschappen 1 S2F  2  

Verplicht
  

Normaal 
lesverloop  Hoorcollege 

Deels 
online 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFU
IDetailxOLOD.aspx?a=141007&b=5
&c=1 

Landschappen en 
geografie 

Ondersteunende 
wetenschappen 1  S2 2 

Verplicht
  

Normaal 
lesverloop  Hoorcollege 

Deels 
online 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFU
IDetailxOLOD.aspx?a=140988&b=5
&c=1  

Publieke ruimte en 
sociologie 

Ondersteunende 
wetenschappen 1  S2 2 

Verplicht
  

Normaal 
lesverloop  Hoorcollege 

Hoofd-
zakelijk 
online 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFU
IDetailxOLOD.aspx?a=128824&b=5
&c=1 

Publieke ruimte en 
sociologie  

Ondersteunende 
wetenschappen 1 S2F  2  

Verplicht
  

Normaal 
lesverloop  Hoorcollege 

Hoofd-
zakelijk 
online 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFU
IDetailxOLOD.aspx?a=134971&b=5
&c=1 

Recht en ruimtelijk beleid 
Ondersteunende 
wetenschappen 2 S4F  3  

Verplicht
  

Normaal 
lesverloop  Hoorcollege 

Hoofd-
zakelijk 
online 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFU
IDetailxOLOD.aspx?a=144165&b=5
&c=1 

Tuin – en bouwkunst  
Ondersteunende 
wetenschappen 1 S2F  3  

Verplicht
  

Normaal 
lesverloop  Hoorcollege 

Hoofd-
zakelijk 
online 

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFU
IDetailxOLOD.aspx?a=143820&b=5
&c=1 

           
Betreft 'Bodem en ecolgie', wordt in het tweede semester enkel aangeboden in het basistraject, studenten werktraject kunnen indien 
gewenst en organisatorisch haalbaar ifv het rooster de lessen volgen in het basistraject. 

  

  

           
Betreft 'Tuin- en bouwkunst', wordt in het tweede semester enkel aangeboden in het werktraject, studenten basistraject kunnen indien 
gewenst en organisatorisch haalbaar ifv het rooster de lessen volgen in het werktraject. 

  

  

           

  

https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=138585&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=138585&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=138585&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=141005&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=141005&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=141005&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=141007&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=141007&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=141007&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=140988&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=140988&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=140988&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=128824&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=128824&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=128824&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=134971&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=134971&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=134971&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144165&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144165&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=144165&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=143820&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=143820&b=5&c=1
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=143820&b=5&c=1


Betreft 'Digitale beeldvorming', wordt in het tweede semester enkel aangeboden in het werktraject, studenten basistraject kunnen indien 
gewenst en organisatorisch haalbaar ifv het rooster de lessen volgen in het werktraject.   
         

  
Betreft lesmomenten basistraject, colleges kunnen van 
maandag tot vrijdag worden ingepland (09u tot 18u)         

           

Betreft lesmomenten werktraject, alle colleges plannen we op donderdag in avondonderwijs (18u tot 22u) en vrijdag overdag (9u tot 18u). 
Uitzonderlijk, indien donderdag en/of vrijdag feestdagen zijn gaan de lessen door op dinsdag en/of woensdag, de planning ontvang je ruim 
een jaar op voorhand.  Betreft organisatie, de lessen in het werktraject hebben minder contacturen dan het basistraject, een deel van de 
kennis verwerf je door zelfstudie.  

  

  

           
Betreft vooropleiding, indien je reeds een diploma of credits behaalde in een andere groen- of architectuuropleiding is het mogelijk om 
extra opleidingsonderdelen op te nemen. Het definitieve inschrijvingsprogramma wordt steeds in overleg met de trajectbegeleider 
(katrien.raspoet@ehb.be) bepaald in functie van de voorkennis. 

  

  
 


