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Graduaatsopleidingen zijn de meest prak-
tijkgerichte opleidingen binnen het hoger 
onderwijs en bereiden voor op specifieke 
beroepen in het werkveld. Deze opleidingen 
situeren zich op niveau 5, tussen het niveau 
secundair onderwijs (niveau 4) en het niveau 
bachelor (niveau 6). Het zijn ook korte op-
leidingen die doorgaans in zowel dagonder-
wijs (twee jaar) als avondonderwijs (drie jaar) 
worden aangeboden, zodat ook werkende 
studenten deze opleidingen kunnen volgen. 
Studenten die met succes een graduaatsop-

Vanaf 1 september 2019 zullen de graduaatsopleidingen die vandaag nog ingericht wor-
den door de Centra voor volwassenenonderwijs (CVO), georganiseerd worden door de 
hogescholen.

Voor Hogeschool PXL betekent dit een uitbreiding van haar opleidingsaanbod met 15 
graduaatsopleidingen in uiteenlopende gebieden (bedrijfsmanagement, technologie, 
zorg en sociaal werk). Met dit nieuwe opleidingsaanbod kan Hogeschool PXL nog be-
ter inspelen op de noden van het werkveld én voor iedere student de juiste opleiding 
aanbieden.
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leiding doorlopen, ontvangen het diploma
van gegradueerde. Voor sommige stu-
denten is dit de start van een professionele 
carrière of een heroriëntering in hun pro-
fessionele loopbaan, voor anderen zal het 
de opstap zijn om een bachelordiploma te 
behalen via een vervolgtraject. 

KORTE PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDINGEN 



WERKPLEKLEREN 

Leren op de werkplek, kortweg werkplekle-
ren, vormt de rode draad doorheen deze 
nieuwe opleidingen. De graduaatsopleidin-
gen zullen voor minstens één derde van het 
opleidingsprogramma uit werkplekleren be-
staan.Hierdoor zullen de afgestudeerden on-
middellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. 
De graduaatsopleidingen vormen met ande-
re woorden een substantiële bijdrage in ‘the 
war for talent’. 

Door middel van werkplekleren verwerven 
studenten specifieke vaardigheden en attitu-
des op de werkvloer. Naast het werkplekleren 
verwerven graduaatsstudenten de nodige 
theoretische bagage die specifiek afgestemd 
is op het beroep en het werkplekleren on-
dersteunt. De graduaatsstudent zal zijn tijd 
dus verdelen tussen het volgen van (praktijk)
lessen (gemiddeld 2 dagen per week) en het 
leren op de werkplek (gemiddeld 2 dagen 
per week) en wordt zowel door de werkplek 
als Hogeschool PXL nauw opgevolgd. 

De driehoek student - werkplek - opleiding 
vormt de basis voor het succes van deze op-
leidingen, maar vergt inbreng en actieve par-
ticipatie van alle betrokkenen, dus ook het 
afnemend werkveld. Werkplekleren kan niet 
zonder geschikte werkplekken waar gemo-

De expertise en medewerking van het werkveld is een noodzakelijke bouwsteen 
voor succes. Het werkveld leidt samen met Hogeschool PXL haar eigen toekomstige 
werknemers op!

tiveerde werkplekcoaches onze studenten 
mee voorbereiden op de concrete praktijk.
Hogeschool PXL, de hogeschool met het 
netwerk, zal haar bestaande netwerk aan-
wenden en waar nodig verder uitbouwen 
om iedere graduaatsstudent een kwaliteits-
volle ‘werkplek’ aan te bieden.

DOELGROEP

Hogeschool PXL heeft de ambitie om voor 
alle graduaatsopleidingen naast een dag-
traject ook een avondtraject aan te bieden, 
zeker indien hiervoor voldoende interesse 
is vanuit het werkveld. Dit biedt maximale 
opleidingskansen en hierbij kunnen verschil-
lende doelgroepen worden bereikt:

➤ alternatief voor jongeren die vandaag 
 de dag niet kiezen voor hoger onderwijs 
➤ alternatief voor jongeren die twijfelen of 

ze een bachelor aankunnen; nadien kan 
alsnog een bachelordiploma behaald 
worden via een vervolgtraject

➤ heroriëntering voor studenten die 
 afhaken in de professionele bachelor
➤ werkenden die willen heroriënteren 
 naar een andere sector
➤ werkenden die willen doorgroeien 
 binnen de sector waarin ze tewerk-
 gesteld zijn.
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 PXL-BUSINESS

➤ Winkelmanagement
➤ Interne sales
➤ Accounting administration
➤ Marketingdeskundige / 
 communicatiedeskundige 
➤ Juridisch deskundige
➤ Verkeer en mobiliteit
➤ Transport en logistiek

 PXL-TECH

➤ Bouwkundig tekenaar
➤ Hernieuwbare energiesystemen
➤ Klimatisatie en installatietechnieken
➤ Internet Of Things 
➤ Elektromechanische systemen (meet- 
 en regeltechnicus en onderhouds-
 technicus)

 PXL-IT

➤ Programmeren
➤ Digitaal technicus systemen 
 en netwerken

 PXL-SOCIAL WORK

➤ Opvoeder

(*) Dit aanbod is een voorlopige indicatie, 
ook de namen van de opleidingen 
kunnen nog wijzigen.

GEPLANDE GRADUAATSOPLEIDINGEN 
VANAF SEPTEMBER 2019 (*)

Contactpersoon: Maarten Thiry, Coördinator graduaatsopleidingen (HBO5), Hogeschool PXL, 
tel. + 32 11 77 55 26, e-mail: maarten.thiry@pxl.be 


