Brussel centrum

Station Jette

ehb.be/openlesdagen
Koning Boudewijnpark:
15 min.

Woensdag 6 maart (hele dag)
Woensdag 24 april (om 14u)
Tijdens onze openlesdagen kan je al
enkele lessen meevolgen. Zo krijg je
een beter beeld van de vakken, de
verschillende opleidingen en proef je zelf
de fijne sfeer op onze campus.
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Plantentuin Meise
(op 7 km)
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Station Jette

Cruciaal is ons atelier. We dagen je uit om het atelier te gebruiken als
denktank. Je kan er samen met andere studenten en docenten experimenteren met ideeën, technieken en processen. Je gaat samen met
anderen aan de slag en haalt daar zeker je voordeel uit. Wij noemen het
‘learning by doing’.

Wil je het dagelijkse leven van onze
opleiding volgen?

Op een infodag gooien we de deuren
open. Je kan er onze campus ontdekken.
Sla eens een praatje met onze studenten
of stel je vragen aan één van onze
docenten. Duik eens met je neus in een
aantal cursussen. Kom het werk van onze
studenten ontdekken.
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Tram: 9
Bus: 13, 14, 53,
84
- halte UZ Brussel

Experimenteer!

/EhBLta

VUB

Onze campus is gelegen in de groene rand van Brussel en we trekken
regelmatig naar de Plantentuin in Meise. Topics die we nog belangrijk
vinden, zijn duurzaamheid, natuur, klimaatverandering, ecologie en
cultuur.

@Erasmushogeschool

Jouw campus

16 maart (10 - 15u)
27 april (10 - 15u)
22 juni (10 - 15u)
7 september (10 - 15u)

We zetten je met beide voeten in de maatschappij en we leren je bij je
ontwerpen rekening te houden met natuurlijke, historische, architecturale
en culturele waarden. Je gaat aan de slag met privétuinen, parken,
publieke ruimte in stad of dorp of met een landschap. Werken met planten
zorgt er voor dat onze ontwerpen veranderlijk zijn en dat maakt ons
beroep uniek.

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Je studeert op campus Jette, die vlot bereikbaar is met het
openbaar vervoer. Dankzij het voordelige MIVB-abonnement
rij je een heel jaar voor een prikje door de stad (in 2018 voor
€50)!

U.Z. Brussel:
6 min.

Ontwerp de toekomst

/EhBnieuwsbrief

Gebruik je liever de fiets, dan kan je gebruik maken
van de Villo fietsparking aan het station van Jette. Een
jaarabonnement voor deze deelfiets kost slechts 35 euro,
en er zijn vaak nog kortingen te scoren.

ontwerper

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette
02 472 52 00
lta@ehb.be

Groen creatief

Direct aan de slag?
Je werkveld is enorm breed: tuinen, parken, straten, themaparken,
snelwegen, publieke ruimtes, reconversie, volkstuinen, begraafplaatsen,
stadsvernieuwing, duurzaamheid, natuurreservaten, speeltuinen, …
Als landschaps- en tuinarchitect kun je uiteraard aan de slag als ontwerper
van tuinen en parken. Dit kan zowel in de openbare sector als in de
privésector. Landschaps- en tuinarchitecten zijn vaak verbonden aan
multidisciplinaire studiebureaus of zijn tewerkgesteld in openbare diensten.
Anderen hebben een eigen ontwerp- of ontwerp/aanlegbureau. Een
aantal van onze afgestudeerden is werkzaam in het buitenland.

Landscape architects

the world
we live in.
scape

Of zin in een masteropleiding?
Hebben we je tijdens onze opleiding zo enthousiast gemaakt? Dan kan je nog
verder studeren. Dit zowel voor masteropleidingen in binnen- als
buitenland. Binnen de Universitaire Associatie Brussel (UAB) kun je
doorstromen in de master in de Stedenbouw & Ruimtelijke Planning. Deze
master leidt je op tot ruimtelijk planner, onderzoeker of ontwerper die bijdraagt
aan de uitvoering van ruimtelijk beleid. De opleiding is zo georganiseerd dat je
ze naast je werk kunt volgen. In de opleiding doe je onderzoek naar
wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten
stedelijke gebieden, je ontwerpt de openbare ruimte of richt deze in en je houdt
je bezig met stedelijke processen en kunt regels opstellen voor het bouwen.

ehb.be/lta

v.u. Ann Brusseel | Erasmushogeschool Brussel | Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel

Ben je op zoek naar een veelzijdig, creatief en
boeiend beroep? Ben je gebeten door ‘groen’? Wil je
graag plannen en ontwerpen leren maken voor zowel
stedelijke als rurale landschappen? Wil je meewerken
aan de verbetering van onze woon- en werkomgeving?
Dan is onze opleiding Landschaps- & Tuinarchitectuur
niet alleen het beroep voor jouw toekomst, maar ook
het beroep voor een betere toekomst.

ehb.be/lta



Stage

In het 6de
semester
ga je op
stage.

Studeren

op een groene
campus

Naar het buitenland?
Je leert er een andere kijk op je beroep, een andere taal en vaak een totaal andere
cultuur. Je kan ook een semester in het buitenland studeren. Wanneer je dit
koppelt aan je stage kan je een heel jaar naar het buitenland. Een greep uit
het aanbod: Antalya (Turkije), Budapest (Hongarije), Dresden (Duitsland), Genova
(Italië), Warschau (Polen), Vila Real (Portugal), Velp (Nederland),…

Onze campus ligt in Jette in de groene Brusselse rand, aan de grens van het
Laarbeekbos, het Koning Boudewijnpark, de Moerassen van Jette en
Ganshoren en het Poelbos. De groene ruimten maken deel uit van de ‘Groene
Wandeling’, een belangrijk sociaal en ecologisch groen netwerk binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ideale biotoop voor een tuin- en
landschapsarchitect.
Daarnaast vinden onze lessen plantenleer plaats in de wereldberoemde
plantentuin in Meise. De bijzondere verzameling van planten in openlucht is
van onschatbare waarde voor een student Landschaps- & Tuinarchitectuur.
Je geraakt makkelijk aan onze campus via het openbaar vervoer. Maar je kan
ook terecht in onze studentenhome met 260 ingerichte kamers.

...

“

Bram, student Landschap- & Tuinarchitectuur

”

Dé groene
ontwerpopleiding
We zijn als LTA dé groene ontwerpopleiding. Je leert zowel tuinen,
groene en stedelijke ruimten als landschappen duurzaam en klimaatbewust ontwerpen. Ontwerpen zien we als het creatief bedenken van
conceptuele, uitvoeringsklare of beleidsmatige voorstellen voor de
vormgeving en inrichting van de buitenruimte. We leren je hoe je zowel
natuurlijke als door de mens gemaakte elementen kan ordenen en
vormgeven met behulp van wetenschappelijke en intuïtieve middelen.
Het resultaat van je werk moet daarbij voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, ruimtelijkheid en beeldende kwaliteit.

Onze opleiding maakt 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 en internationale contacten met
partnerinstellingen, aanverwante disciplines, buitenlandse steden en mogelijke
stageplaatsen.

Meer weten?

ehb.be

Jouw vakken:
Programmaonderdeel

Ik volg vakken over natuur en ontwerp,
kunst en wetenschap: in de wereld van de
landschaps- en tuinarchitect draait alles rond
wat zich buiten onze woning afspeelt.

Hoe ga je om met een reële opdrachtgever met
wensen en eisen? Hoe functioneer je binnen een
professioneel kader? Tijdens je stage zal je omgaan
met collega’s, zaakvoeders enz… Je leert werken onder
tijdsdruk en komt in een andere cultuur terecht. De stage
is een meerwaarde voor jezelf, maar wapent je ook om
met een pak extra ervaring aan de bachelorproef (het
sluitstuk van de opleiding) te starten.

totaal

Ontwerpatelier

73

(Internationale) stage

18

Planten

26

DT1* DT2* DT3*
19

23

31
18

12

10

4

Plantenleer en beheer

6

6

3

Bodem en ecologie

3

Algemene plantkunde

2

Plantkunde en plantenaardrijkskunde

3

Landschapsecologie

1

Ontwerpatelier
2

Ecologie en gezondheid van plant en bodem

3

Harmonisch park- en groenbeheer

1

Technieken

20

10

Materialenkennis

3

Constructietechnieken

5

Topografie

2

Onze opleiding is opgebouwd rond vier thematische leerlijnen:
‘Ontwerpatelier’ (met als onderdelen: ontwerp, beplantingsontwerp,
technisch ontwerp en planpresentatie), ‘Planten’, ‘Technieken’
en ‘Grafische vormgeving’ en drie geïntegreerde leerlijnen:
‘Ondersteunende wetenschappen’, ‘Onderzoekend handelen’ en
‘Taalontwikkeling en communicatie’.
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1

Ons Ontwerpatelier staat centraal. Hier gaan we voor een coachende aanpak. Kern
van deze leerlijn zijn onze twaalf beroepsgerelateerde ontwerpprojecten doorheen
verschillende schaalniveaus. Je evolueert van kleine projecten naar geïntegreerde
en interdisciplinaire projecten met een grote complexiteit.

4

Ontwerpatelier
6

DT1* DT2* DT3*

Ontwerpproject vormgeving

4

Ontwerpproject tuin

4

Bestek en bedrijfsbeheer

2

Ontwerpproject buurtpark

4

Natuurtechniek

2

Ontwerpproject landschapswandeling

4

Grafische vorming

9

Ontwerpproject, thema- en landschappelijke tuin

3

Waarneming en beeldvorming

6

2

Ontwerpproject thematisch project publieke ruimte

3

Compositie

4

Ontwerpproject landschapsstructuren en -patronen

4

Digitale beeldvorming

2

Geïntegreerd publieke ruimte project

4

7

(CAD, Photoshop, Indesign, Illustrator, GIS)
Ondersteunende wetenschappen

22

Onze dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) helpt je met alles behalve het
studeren. Ze zorgen er voor dat je in de meest optimale omstandigheden kunt studeren.
Bij hen kan je terecht met vragen over studentenkoten, studietoelage, jobdienst enz…
Daarnaast bieden ze je een luisterend oor wanneer studeren niet zo eenvoudig gaat.
Stuvo brengt ook heel wat leven in de ‘studentenbrouwerij’ en zorgt voor heel wat sporten cultuuractiviteiten.

Geïntegreerd tuinproject

6

7

12

3

Geïntegreerd landschapsproject

6

Landschappen en geografie / en analyse / en planning

2

3

3

Ontwerpproject, bachelorproef & afstudeerpresentatie

12

Publieke ruimte en sociologie

2

3

Studiereis

Tuin en bouwkunst / en erfgoed

3

3

Communicatie & participatie

1

Filosofie

1

Beplantingsontwerp

2

Toegepast recht

1

Ruimtelijke ordening

1

3

2

2

Planpresentatie

2

1

Technisch ontwerp

2

4

*studiepunten per jaar

We geloven heel erg in begeleiding. Wij willen je helpen om mee te bouwen aan
je parcours. Persoonlijke groei is voor ons erg belangrijk. De docenten staan voor
je klaar en proberen het beste van jezelf naar boven te halen tijdens je studie. Onze
studentenbegeleider helpt je met vragen over hoe je bepaalde leerstof moet
instuderen. Samen leer je een planning opstellen. Misschien zit je met concentratieproblemen of faalangst, dan kan je heel wat studietips meekrijgen die het studeren
makkelijker maken. Onze trajectbegeleider gaat samen met jou op zoek naar de
meest efficiënte leerroute voor jou.

STUVO EhB

12

21

Je staat er niet alleen voor

Flexibel studeren?
Als enige in Vlaanderen bieden we een opleiding aan die combineerbaar is met
een job/gezin. Alle colleges en ateliers plannen we op donderdag- en vrijdagavond.
We verspreiden je opleiding over zeven semesters in een mix van hoorcolleges,
werkcolleges, ateliers en projecten. Tijdens het zevende semester ga je op stage en werk
je je bachelorproef af. Je krijgt dezelfde cursussen en je behaalt hetzelfde diploma als de
andere studenten maar we pakken het anders aan. We werken met syntheselessen,
aangevuld met begeleiding door ons team van lectoren.
Ben je al in het werkveld aan de slag, dan is dat een pluspunt, maar het is niet
noodzakelijk! Heb je al een diploma op zak dat inhoudelijk aanleunt, dan maak je kans
op een heel aantal vrijstellingen.

