
KEUZETRAJECTEN

Indien je één van onderstaande keuzetrajecten wil volgen, moet je eerst en vooral een keuze maken binnen welke 

afstudeerrichting je dit wenst te volgen. Hieronder kan je zien vanuit welke afstudeerrichting je welk keuzetraject kan volgen. 

DEZE KEUZETRAJECTEN KAN JE VOLGEN VERTREKKENDE VANUIT VERSCHILLENDE AFSTUDEERRICHTINGEN
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BEDRIJFSMANAGEMENT

Marketing* Rechtspraktijk* Accountancy-fiscaliteit*
Financie- en 

verzekeringswezen*

Verkenning van de vastgoedwereld (3sp)

1. KEUZETRAJECT VASTGOED

Goede onderhandelaar - flexibel - gemotiveerd - communicatief - administratief - schattingen - gronden - huizen - gebouwen - 
verkopen - verhuren - verzekeren - onroerend goed - handelaar - immo - cases uit werkveld - gastcolleges. 
Vastgoedmakelaar (na BIV stage) - (commercieel) manager vastgoed - verkoper - medewerker advocatenkantoor - notaris - 
overheid en politiek - bouwbedrijf - project-ontwikkelaar.

Project vastgoed (6sp)
Juridische aspecten van het vastgoed (3sp)
Technische aspecten van het vastgoed (3sp)

Fiscale aspecten van het vastgoed (3sp) 
Bijzondere topics vastgoed (3sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject kan in een vastgoedomgeving

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT VASTGOED**

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures) • sp = studiepunten
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject

jaar 2

jaar 3

jaar 1

BEDRIJFSMANAGEMENT

Marketing* Logistiek management* Rechtspraktijk* Accountancy-fiscaliteit*
Financie- en 

verzekeringswezen*

Internationale handel (3sp)

2. KEUZETRAJECT INTERNATIONAL BUSINESS

Internationaal contact - sterke persoonlijkheid - talenknobbel - zelfstandig - meerdaags vertoeven in het buitenland - video 
conference - import/export - niet wereldvreemd - reizen - expat - relaties - trading - wereld is een dorp - global culture - PR-
afdeling - klantendienst - sales en marketing - prospectie. 
Internationale stage en lespakket in het Engels!

Understanding global cultures (3sp)
International law special topics (3sp)
International marketing topics (6sp)

jaar 2

jaar 1

Doing business with new markets (6sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject kan in een internationale omgeving

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT INTERNATIONAL BUSINESS**

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures) • sp = studiepunten
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject

jaar 3



BEDRIJFSMANAGEMENT

Marketing*

Events & projects: essentials (3sp)

3. KEUZETRAJECT EVENTMANAGEMENT

Dingen organiseren - creatief - concept uitwerken van a tot z - communicatief - KMO’s - grote internationale bedrijven - 
ondernemend - zelfstandig - oog voor kosten - respect voor deadlines - verantwoordelijkheidszin - gastcolleges. 
Creative office manager - projectmanager - eventmanager - event- of projectcoördinator

Understanding global cultures (3sp) • Events & Projects: Practical Cases (3sp)
PR & Eventmarketing (3sp) • Budgettering (3sp)

HR Essentials (3sp) • Copywriting (3sp)
Sociale wetgeving (3sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject kan in een eventomgeving

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT 

EVENTMANAGER**

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures)
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject

*** Student mag kiezen uit 2 van de 3 talen • sp = studiepunten 

jaar 2

jaar 3

jaar 1

OFFICE MANAGEMENT

Business and Languages*

Frans 1 communicatie (3sp)*** • Engels 1 communicatie (3sp)*** 
Duits 1 communicatie (3sp)***

Digital tools for Events & Projects (3sp) • Event Logistics & Seminars (3sp)

36 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT 

EVENTMANAGER**

BEDRIJFSMANAGEMENT

Accountancy-fiscaliteit*
Financie- en 

verzekeringswezen*
Rechtspraktijk*

HR essentials (3sp)

4. KEUZETRAJECT HUMAN RESOURCES (HR)

Menselijke factor in onderneming - personeelszaken - rekrutering - omgaan met medewerkers - (online) werving - selectie 
- personeelstevredenheid meten - zin voor initiatief - profit/non-profit - netwerken - vorming - training - sociale wetgeving - 
administratief - psychologie - personeelsadvertenties - communicatief. 
Human resources dienst binnen grote en kleine onderneming - sociaal secretariaat - headhunter - uitzendbureaus - sociale partners.

Competentiemanagement (4sp) • Mens en organisatie (4sp) • Personeelsbeheer (4sp)

Juridische topics HRM (3sp) Kwaliteitsmanagement (3sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject kan in een Human Resources omgeving

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures)
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject
*** mag kiezen uit 2 van de 3 talen • sp = studiepunten

jaar 2

jaar 3

jaar 1

OFFICE MANAGEMENT

Business and Languages*

Sociaal recht (3sp)
Arbeidsmarkt: vraag en aanbod (3sp)

HR & Employer branding (3sp)

Payroll administration (3sp)
Copywriting (3sp)

Juridische topics HRM (3sp)
Kwaliteitsmanagement (3sp)

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT HUMAN RESOURCES** 36 STUDIEPUNTEN 

SPECIFIEK VOOR HET 

KEUZETRAJECT HUMAN 

RESOURCES**



BEDRIJFSMANAGEMENT

Marketing* Accountancy-fiscaliteit* Financie- en verzekeringswezen*

Spelers op de markt van sport (3sp)

5. KEUZETRAJECT SPORTMANAGEMENT

Het keuzetraject Sportmanagement focust op de combinatie van TOPSPORT en BUSINESS (Bedrijfsmanagement).   
De topsporter kan hierdoor later aan de slag als sportadviseur, sportfunctionaris, sportmanager, eventmanager, 
sportinfrastructuurbeheerder of -uitbater, sportorganisator … 
Hij/zij beschikt immers niet alleen over (internationale) ervaring in de topsportwereld, maar heeft dankzij dit keuzetraject binnen 
de afstudeerrichting Bedrijfsmanagement ook voldoende kennis van business en management verworven.

Sportwetgeving (3sp)
Sportbeleid (3sp)

Sportmarketing en -communicatie (6sp)

Management van sportinfrastructuur (3sp)
Eventmanagement (3sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject is mogelijk in het opgenomen keuzetraject (24sp)

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT SPORTMANAGEMENT**

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures) 
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject • sp = studiepunten
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