
Wil je meer weten over cultuureducatie over de 
verschillende disciplines heen? Wil je Cultuur in de 
Spiegel (nog meer) toepassen in je lessen? Zoek je een 
opleiding die je kansen op tewerkstelling in de culturele 
sector vergroot? Of ben je een publieksmedewerker in 
een culturele organisatie die bijkomende competenties 
wil verwerven? Dan is het postgraduaat Cultuureducator 
iets voor jou! Deze vervolgopleiding wordt samen met 
het culturele veld ingericht, waardoor dit getuigschrift 
bij de werkgever een extra troef is. Experts uit de sector 
koppelen theorie aan een sterke praktijkervaring.  

POSTGRADUAAT

CULTUUREDUCATOR
De opleiding bestaat uit 4 modules 
(samen 20 studiepunten):
 A) Oriëntatie in cultuur
 B) Cultuur en educatie*
 C) Cultuur en communicatie
 D) Cultuur en productontwikkeling
* in deze module komt o.a. deze theorie aan 
bod, gesteund door CANON Cultuurcel:



DATA
Het postgraduaat start in september en 
loopt tot en met juni. Modules A en B lopen 
gelijktijdig in het 1e semester, modules C en 
D in het 2e semester van het academiejaar. 

Elke module heeft een eigen specifieke 
focus (zie ook de website voor meer details). 
De lessen vinden normaliter plaats op
woensdagmiddag van 13.40 u. tot 17.50 u.

PRIJS 
Inschrijven kan voor losse modules of de
gehele opleiding. We raden wel altijd de
volgorde ABCD aan. De actuele prijzen vindt 
u op de website. Betalen in schijven is ook 
mogelijk.
  

LOCATIE
De lessen vinden vaak plaats op locatie
bij onze vele partners, ofwel op Hogeschool
PXL, Campus Vildersstraat (Vildersstraat 5,
3500 Hasselt).

INSCHRIJVINGS– EN 
BETALINGSMODALITEITEN
We vragen om eerst contact op te
nemen met de coördinator om het
toelatingsformulier in orde te brengen
(ook voor eventuele vrijstellingen).
Daarna kan u zich inschrijven bij de Dienst
Studentenadministratie van Hogeschool
PXL, PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23a
in Hasselt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voorinschrijven kan via 
voorinschrijvingen.pxl.be  

Voor deze opleiding wordt een erkenning 
voor betaald educatief verlof aangevraagd. 
Betalingen via KMO-portefeuille worden 
aanvaard. Voor meer informatie over de 
betalingsmodaliteiten kunt u terecht op het 
telefoonnummer 011 77 57 05.

BIJKOMENDE 
INLICHTINGEN
Het precieze programma, getuigenissen 
en meer informatie vindt u op:
www.pxl.be/pg-cultuureducator
Op onze website kan u ook zien met welke
partners we dit jaar samenwerken.
 

CONTACTPERSOON
Sarina Wijnen
coördinator postgraduaat Cultuureducator 
gsm: +32 496 48 86 73
e-mail: sarina.wijnen@pxl.be
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