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Op 29/11/2016 en 30/11/2018 nam een commissie van onafhankelijke
externen de kwaliteit van de opleiding LTA onder de loep. Het doel is
om enerzijds de kwaliteit van de opleiding te borgen en anderzijds het
onderwijs binnen een opleiding duurzaam verbeteren door het
verhogen van kwaliteitsbewustzijn.
Commissie van experten:

KWALITEITSLABEL

Jeroen De Vries (voorzitter)
Marie-Christine Baptist
Eli Devriendt
Melissa Giunta (student)

Een commissie van experten besluit dat de opleiding LTA
kwaliteitsvol onderwijs levert dat voldoet aan de decretaal
bepaalde kwaliteitskenmerken

STERKE PUNTEN
De commissie bemerkt heel wat initiatieven om studenten persoonlijk
te begeleiden. Daarnaast is er steeds ruimte voor (in)formele
gesprekken tussen docent en student. De opleiding werkt inspirerend.
De commissie is onder de indruk van de graduele opbouw van het
programma gaande van conceptueel tot meer uitgewerkt niveau.
De opleiding werkt op een consistente en betrokken wijze aan de
formulering van deze leerresultaten
De opleiding beschikt over een gemotiveerd en competent team dat
hecht samenwerkt en zich waar nodig ontwikkelt
Studenten die starten met hun stage, zijn onmiddellijk inzetbaar op de
werkplek.

MEENEMEN NAAR DE TOEKOMST
De commissie is van mening dat publieke ruimte een grotere plaats
zou mogen krijgen in de missie en het opleidingsprogramma. Ook de
onderzoekende houding mag verder doorwerken in het programma.
De commissie beveelt aan om het bewustzijn voor duurzaam
handelen en ondernemerschap bij de studenten te versterken.
De commissie vindt dat ook in het eerste academiejaar mogelijkheden
voor beroepsoriëntatie zouden moeten ingebouwd worden in het
curriculum.
De commissie beveelt dringend aan om de infrastructuur te
verbeteren (technische verbetering gebouw maar ook herontwerpen
onderwijsomgeving).
Een studieduurverlenging met 1 à 2 jaar is aangewezen gezien de
noodzaak tot verdieping en uitbreiding.

Let's get started !
De opleiding onderzoekt in samenwerking met het bestuur hoe voldaan
kan worden aan de maatschappelijke behoefte naar
verbreding/studieduurverlenging van de opleiding
De instelling dient dringend een projectdefintie op te zetten in functie
van de renovatie van het schoolgebouw inclusief de didactische
mogelijkheden, de directe omgeving en de sociale infrastructuur
De opleiding bekijkt hoe elementen zoals publieke ruimte,
onderzoekende houding, duurzaamheid en ondernemerschap een
meer zichtbare plaats in de missie, visie en het curriculum kan krijgen
De opleiding expliciteert de complexe thema's van de 21ste eeuw in
het huidige curriculum en past de opdrachten en projecten aan daar
waar nodig.

INPUT VAN STAKEHOLDERS
Wat zeggen studenten?

Studenten zijn erg tevreden over de opleiding LTA. Uitzonderlijk
goed volgens de studenten is de aanspreekbaarheid van lesgevers en
de mogelijkheid tot het volgen van een flexibel traject.
Studenten zijn tevreden over de aangeleerde competenties,
voornamelijk het bijbrengen van analytisch vermogen en zelfstandig
leren werken scoren goed.
De sfeer tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten
zit zeer goed! Dit beschouwen studenten als een troef van de opleiding
LTA.

Het grote verschil met andere architectuur opleidingen,
is dat wij werken met levende materialen. Dat maakt
ontwerpen met groen net zo boeiend.

Wat vindt het werkveld?

De opleiding LTA betrekt thematisch het werkveld, naargelang de
inhoud en het onderwerp dat centraal staat.
In mei 2018 zette de opleiding een brede werkveldbevraging op in
samenwerking met de HoGent. Meer dan 6O professionals en docenten
in landschaps- en tuinarchitectuur kwamen samen in een World Café.
Ze bogen zich samen over de verbreding en verlening van de opleiding
LTA.
De opleiding LTA maakt tot slot deel uit van verschillende
internationale netwerken waarvan ECLAS (eclas.org) en IFLA de
voornaamste zijn. Het lidmaatschap tot een internationaal netwerk
draagt bij tot het permanent afstemmen van het programma via
internationale benchmarking, internationale contacten met
partnerinstellingen, contacten met aanverwante disciplines, contacten
met buitenlandse steden, mogelijke stageplaatsen.

Wat zeggen de alumni?

Alumnibevraging 2017

Wat denken de werknemers ervan?

De medewerkersbevraging van 2018 toont mooie resultaten voor het
departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur (GL), waar de
opleiding LTA deel van uitmaakt.
Werknemers zijn erg tevreden over:
De inhoud en uitdagingen van de job
De afwisseling in werkzaamheden
De mate waarin de aard van de job overeenstemt met de
bekwaamheden en interesses
Ook de mate waarin werknemers zelf autonoom beslissingen en
initiatieven kunnen nemen zit goed.
Wat betreft samenwerking is het personeel van departement GL
tevreden over:
De algemene samenwerking met de direct leidinggevende
De samenwerking met directe collega’s
De samenwerking tussen administratief-technisch personeel en
onderwijzend personeel binnen het departement.

To do

Quick wins
Waterfontein
docentenrefter
Herinrichting
docentenlandschap
Duidelijk organogram
Teambuilding OP & ATP
Inloopcursus

Langere termijn
Infrastructuur verbeteren
Taakbelasting/werkdruk
aanpakken

