
INFODAGEN
Woensdag 8 november 2017  

van 18.00 - 21.00 uur

Zaterdag 24 februari 2018

van 13.00 - 17.00 uur

Zondag 22 april 2018

van 10.00 - 14.00 uur

Dinsdag 3 juli 2018

van 15.00 - 20.00 uur

Zaterdag 8 september 2018

van 10.00 - 14.00 uur

Registreer je nu via www.pxl.be/infodagen

OPENLESDAGEN

woensdag 28 februari 2018

namiddagwoensdag 2 mei 2018

namiddagRegistreer je nu via www.pxl.be/openlesdagen

  

  

ONTPLOOI

JEZELF

PXL UNIVERSITY COLLEGE • Elfde-Liniestraat 24 • 3500 Hasselt • tel. 011 77 55 55 • e-mail pxl@pxl.be



FRANK SMEETS,
voorzitter

BEN LAMBRECHTS, 
algemeen directeur

PXL-AFGESTUDEERDEN HEBBEN 
VLOTTE ICT-VAARDIGHEDEN
Authentiek onderwijs = 
projectonderwijs = probleemgestuurd 
onderwijs = onderwijs zoals 
ze bij bedrijven en organisaties 
werken: groepswerk, teamwork, 
organisatietalent, communicatie- en 
presentatievaardig, snel informatie 
kunnen terugvinden. We garanderen je 
dat je sterker in de praktijk staat!

PXL = DE HOGESCHOOL MET HET 
NETWERK 
We hebben een uitgebreid sociaal 
netwerk met topbedrijfsleiders, 
directeurs van ziekenhuizen, talrijke 
organisaties en politici. We sloten vele 
samenwerkingsakkoorden af, met VOKA 
(jobevent, lectoren in vakwerkgroepen, 
netwerkevenementen), UNIZO en VKW. 
Iedereen is lid van het PXL-netwerk. 
Zo dragen we bij aan de maximale 
tewerkstellingskansen voor onze 
afgestudeerden. Hogeschool PXL is 
een ontmoetingsplaats voor iedereen. 
Zo vinden we de beste gastsprekers en 
ambassadeurs.

WE WERKEN SAMEN MET (HOGER)
ONDERWIJSINSTELLINGEN
Samen met de Universiteit Hasselt 
vormt Hogeschool PXL de Associatie 
Universiteit-Hogescholen Limburg. 
Daarnaast hebben we een strategische 
alliantie met de KU Leuven. We 

maken deel uit van de vereniging 
van publiekrechtelijke hogescholen. 
Onze hogeschool heeft meer dan 
100 akkoorden met universiteiten 
over heel de wereld. We hebben een 
samenwerkingsverband met heel wat 
centra voor volwassenenonderwijs. Alle 
onderwijsnetten zijn vertegenwoordigd 
in ons hogeschoolbestuur.

WE ZETTEN STERK IN OP 
ONDERZOEK EN LEVENSLANG LEREN
Hogeschool PXL zet sterk in op 
onderzoek, nascholingen, workshops, 
congressen, seminaries en verhuur 
van infrastructuur via PXL-Research 
en PXL-Congress. De kwaliteit van 
ons onderwijs en de voeling met de 
buitenwereld zijn erg goed: studenten 
worden medewerkers aan onderzoek 
en worden zo zeer goed voorbereid op 
de praktijk.

WE MAKEN WERK VAN CROSS-
OVERS TUSSEN OPLEIDINGEN
Door opleidingen uit verschillende 
departementen te laten samenwerken 
hebben we aandacht voor 
‘multidisciplinair onderwijs’.

ONZE STUDIEBEGELEIDING IS STERK 
UITGEBOUWD
Iedere opleiding of afstudeerrichting 
heeft een eigen studentenbegeleider en 
een ombudspersoon. We voorzien ook 
trainingen rond studievaardigheden, 

faalangst, uitstelgedrag… Onze 
hogeschool heeft baanbrekend werk 
verricht in begeleiding van studenten 
met een functiebeperking.

WE HEBBEN EEN GRONDIG 
VERNIEUWDE INFRASTRUCTUUR
Onze gloednieuwe inrichtingen staan 
zelfs in vele architectuurmagazines. 
Studeren en leven in een mooie 
omgeving is bij ons realiteit!

WE HEBBEN DE BESTE CATERING 
VAN DE OMGEVING
Studenten van andere onderwijs-
instellingen komen speciaal naar onze 
hogeschool om van onze catering te 
genieten.

WE LIGGEN OP WANDELAFSTAND 
VAN HET CENTRUM VAN HASSELT
In de nabije omgeving kunnen onze 
studenten genieten van vele cafés, 
modewinkels, Kinepolis, Zebracinema, 
Muziekodroom, Kunstencentrum 
BELGIE, Kunstencentrum Z33, het 
Cultuurcentrum Hasselt en vele 
restaurants.

WE HEBBEN GOEDE VERBINDINGEN 
MET HET OPENBAAR VERVOER
Het station van Hasselt heeft een grote 
bereikbaarheid, met de bus rijd je vlot af 
en aan.

Hogeschool PXL, dat moet je gewoon voelen. Dat kan je alleen maar door ofwel te kletsen met onze junior-collega’s 
(studenten), te babbelen met PXL-docenten of -lectoren, een bezoekje te brengen aan een PXL-afgestudeerde die jouw 
droomjob doet, eens de lessen bij te wonen tijdens onze openlesdagen, ons een bezoekje te brengen of naar een infodag 
te komen. Ondanks het feit dat je Hogeschool PXL via dit krantje niet kan ‘voelen’, willen wij als voorzitter, covoorzitter, 
algemeen directeur en ‘fiere gieters’, bij wijze van kennismaking, onze hogeschool proberen voor te stellen...

Welkom!
@

(EM)PASSIE

ONDERNEMEND &  
INNOVATIEF

MULTI- &  
DISCIPLINARITEIT

(INTERNATIONAAL) 
SAMEN(NET)WERKING

HEB JIJ DE  
-FACTOR?

LUC HOUBRECHTS, 
covoorzitter
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lekker eten

• 9 departementen

• 7 campussen: Hasselt, Diepenbeek en Genk 

• 22 basisopleidingen

• 19 professionele bachelors

• 1 academische bachelor en 2 masters kunsten

• 24 afstudeerrichtingen

• 13 graduaatsopleidingen (HBO5)

• 5 banaba’s

• 1 specifieke lerarenopleiding

• 16 postgraduaten

• 8.200 studenten / junior-collega's

• 1.041 personeelsleden

• 3 restaurants

• 7 expertisecentra en 3 expertisecellen 

• PXL-Congress: 100.000 bezoekers per jaar voor 
congressen, seminaries en events

• digitaal netwerk

• sociaal netwerk

• regionaal, nationaal en internationaal

Welkom!

JEAN-PIERRE SEGERS,
departementshoofd

Elfde-Liniestraat 26
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 30 
BUSINESS@PXL.BE

MARLEEN SCHEPERS,
departementshoofd

Agoralaan
B-3590 Diepenbeek
tel. + 32 11 77 50 10 
TECH@PXL.BE

ERWIN GOEGEBEUR,
departementshoofd

Elfde-Liniestraat 25
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 50 
INFOMAD@PXL.BE

MARC HERMANS,
departementshoofd

Vildersstraat 5
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 60 
EDUCATION@PXL.BE

GERT STINCKENS,
departementshoofd

Bootstraat 11
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 70 
MUSIC@PXL.BE

ONZE DEPARTEMENTEN

FACTS & FIGURES

FILIP GIRALDO,
departementshoofd

Vildersstraat 5
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 90 
SOCIALWORK@PXL.BE

FRANCIS VOS,
departementshoofd

Elfde-Liniestraat 26
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 40 
IT@PXL.BE

ROALD NELISSEN,
departementshoofd

Guffenslaan 39
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 20 
HEALTHCARE@PXL.BE

RENILDE D’EXELLE,
departementshoofd

Vildersstraat 5
B-3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 80 
MEDIAANDTOURISM@PXL.BE

Best Friend
s Forever

StudentenbegeleidingOp kot

winter ball PXL breekt uit

PXL-Roeiteam prom night
sport

Hogeschool Pxl  is ...
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Zoals blijkt uit het schema hiernaast 
is de mogelijkheid om te schakelen 

van een professionele bachelor 
naar een academische master 

en vanuit een graduaatopleiding 
naar een professionele bachelor 

decretaal voorzien. 

Schakelen kan naar elke 
universiteit. Om dit schakelen te 

vergemakkelijken hebben we een 
preferentiële samenwerking met de 

UHasselt, onze associatiepartner.
Voor de opleidingen die niet door 

de UHasselt worden aangeboden 
werken we samen met de 

KU Leuven. 

Voor het schakelen van een 
graduaatopleiding naar een 

professionele bachelor werken we 
samen binnen PXL-Level 5.

STUDEREN EN DOORSTROMEN  

IN HET HOGER ONDERWIJS:  VAN BACHELOR NAAR MASTER

GETUIGENISSEN

Wanneer je start in het hoger onderwijs denk je misschien al aan verder studeren na je diploma. Of misschien studeer je al, en wil je je studieloopbaan een andere wending 

geven. Hiervoor bestaan heel wat mogelijkheden. 

VAN BACHELOR BIOTECHNOLOGIE 
(HOGESCHOOL PXL) NAAR MASTER 
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN (UHASSELT)

Zeven jaar geleden wist ik welke richting ik uit 
wou, maar ik voelde me nog niet klaar voor de 
universiteit. Na een mislukt jaar aan de universiteit 
besloot ik om een professionele bacheloropleiding 
Biotechnologie te volgen, waarin ik kon groeien 
als student. De persoonlijke aanpak, de vele 
praktijklessen en lange stageperiode hebben me 
doen groeien van een typische ‘luie’ student naar 
een wetenschapster die gepassioneerd is in wat ze 
doet. Na deze drie jaar was ik wél klaar om door 
te schakelen naar Biomedische Wetenschappen 
aan de universiteit. Op het vlak van onder meer 
planning, aanpak, projectmatig denken en 
laboratoriumtechnieken had ik zelfs voorsprong 
op mijn medestudenten. De combinatie van een 
masterdiploma en een praktijkgerichte professionele 
opleiding maakt me een stuk interessanter voor 
potentiële werkgevers. Ik ben nu net afgestudeerd, 
en denk erover om te gaan doctoreren. 

ZINA RAYMAEKERS 

VAN BACHELOR LERAAR SECUNDAIR 
ONDERWIJS (HOGESCHOOL PXL) NAAR MASTER 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN  (KU LEUVEN)

Nadat ik in 2004 afstudeerde aan de 
lerarenopleiding van Hogeschool PXL kon ik in Don 
Bosco Haacht meteen voltijds aan de slag in het 
BSO. Daarbij kwam ik steeds meer in aanraking met 
zogenaamd ‘moeilijke’ jongeren die met hun gedrag 
een hele klas konden meeslepen in een negatieve 
sfeer. Als leerkracht was ik onvoldoende opgeleid 
in kind- en contextproblemen. Daarom besloot 
ik in 2011 een schakelprogramma pedagogische 
wetenschappen te volgen aan de KU Leuven. In 
2014 behaalde ik er mijn masterdiploma in de 
orthopedagogiek. In het laatste masterjaar deed ik 
een stage op de kinderpsychiatrische afdeling van 
het OPZ in Geel, waar ik intussen al een jaar werk als 
orthopedagoog. Mijn praktijkgerichte opleiding aan 
Hogeschool PXL en mijn meer theoretische aan de 
KU Leuven vormen samen de ideale pedagogische 
basis voor mijn huidige job.

MIEKE BECKERS

VAN HBO5 VERPLEEGKUNDE (PIVH) 
NAAR BACHELOR VERPLEEGKUNDE 
(HOGESCHOOL PXL)

Nadat ik mijn diploma als HBO5 Verpleegkundige 
behaalde ging ik al snel aan de slag als 
thuisverpleegkundige en diabeteseducator. Toch 
wilde ik mij professioneel verder ontplooien, en ik 
vond een nieuwe uitdaging in de brugopleiding tot 
bachelor Verpleegkundige aan Hogeschool PXL. 
Mijn praktische vaardigheden kregen een update 
en werden wetenschappelijk onderbouwd in deze 
opleiding. Ik leerde om het zorgproces kritisch 
in vraag te stellen en ontwikkelde een sterkere 
focus op het vak. Door de methodiek van het 
Probleemgestuurd Onderwijs kreeg ik de smaak 
voor levenslang leren echt te pakken. Maar vooral: 
de extra bagage van de bacheloropleiding geeft 
mij als coach stevigheid en rust. Ik leerde een team 
inhoudelijk en groepsdynamisch ondersteunen en 
uitdagen. Zo kon ik een nieuwe stap zetten, en werd 
ik onlangs hoofdverpleegkundige bij het Wit Gele 
Kruis Limburg.

ILSE TIMMERMANS
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STUDEREN EN DOORSTROMEN  

IN HET HOGER ONDERWIJS:  VAN BACHELOR NAAR MASTER

GETUIGENISSEN

BACHELOR IN HET ONDERWIJS 

LERAAR KLEUTERONDERWIJS
Hasselt – Campus Vildersstraat

EEN HART VOOR JONGE KINDEREN, en gepassioneerd door hun ontwikkeling. 
Met een bachelordiploma kleuteronderwijs van Hogeschool PXL kan je terecht in 
alle onderwijsnetten (katholiek, provinciaal, stedelijk en gemeenschapsonderwijs). 
Bovendien kan je na deze opleiding in 1 jaar verder studeren voor leraar lager 
onderwijs.

O  ALIDA PIERARDS
opleidingshoofd
gsm 0488 35 45 89
alida.pierards@pxl.be

A  LEO TIMMERS
PXL-ambassadeur
auteur & illustrator

  OOK ALS AVONDTRAJECT

  OOK ALS AVONDTRAJECT

O

A

BACHELOR IN HET ONDERWIJS 

LERAAR LAGER ONDERWIJS
Hasselt – Campus Vildersstraat

MET VONKEN EN VUUR VOOR DE KLAS! Je begeleidt jonge kinderen 
tijdens hun leerproces en persoonlijke groei. Met een bachelordiploma lager 
onderwijs van Hogeschool PXL kan je terecht in alle onderwijsnetten (katholiek, 
provinciaal, stedelijk en gemeenschapsonderwijs).

O  ANS HUBERT
opleidingshoofd
gsm 0498 40 57 67
ans.hubert@pxl.be

A  ANN REYMEN
PXL-ambassadeur
dj MNM – VRT

O

A

O  CORRY HERMANS
opleidingshoofd
gsm 0472 57 87 50
corry.hermans@pxl.be

A  VEERLE VERHEYEN
PXL-ambassadeur
nieuwsanker TVL – 
professionele voice-over

O

A

 Ĥ VIA EEN LERARENOPLEIDING AAN HOGESCHOOL PXL IN DAG- OF AVONDONDERWIJS

 Ĥ VIA EEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING AAN EEN CVO (CVO LIMLO OF CVO STEP)

 Ĥ VOOR KUNSTOPLEIDINGEN VIA EEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING AAN PXL-MAD 
SCHOOL OF ARTS

leraar worden A

A  GEORGES MONARD
PXL-ambassadeur
ere-secretaris-generaal Ministerie van Onderwijs – 
overheidsmanager van het jaar 2013

Hoe

BACHELOR IN HET ONDERWIJS 

LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS
Hasselt – Campus Vildersstraat

Combineer twee onderwijsvakken:

Aardrijkskunde, Bewegingsrecreatie, Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, Handel-
burotica, Informatica, Lichamelijke opvoeding, Biologie (incl. natuurwetenschappen), 
Fysica (incl. natuurwetenschappen), Nederlands, Niet-confessionele zedenleer, 
Plastische opvoeding, Techniek – STEM, Project algemene vakken (PAV), Project 
kunstvakken (PKV), Wiskunde

GEPASSIONEERD WEET JIJ JONGEREN TE INSPIREREN! Met een bachelordiploma 
secundair onderwijs van Hogeschool PXL kan je terecht in alle onderwijsnetten 
(katholiek, provinciaal, stedelijk en gemeenschapsonderwijs).
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BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT  

BEDRIJFSMANAGEMENT (ALLROUND)
Hasselt – Campus Elfde Linie

DE BESTE VOORBEREIDING OP EEN MANAGEMENTFUNCTIE in een bedrijf, onderneming of multinational! 
Wanneer je afstudeert beschik je over alle competenties om een eigen onderneming uit de grond te stampen.

BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT  

AFSTUDEERRICHTING 
ACCOUNTANCY-FISCALITEIT
Hasselt – Campus Elfde Linie

Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen uit één van volgende keuzetrajecten:

• Accountancy-fiscaliteit XLarge
• Vastgoed
• International Business

• Human Resources (HR)
• Sportmanagement

MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND! Met een bachelordiploma van de grootse 
Business-school uit de regio heb je de beste carrièremogelijkheden in de banken- of 
financiële wereld, binnen talloze bedrijven en organisaties of als zelfstandig ondernemer.

BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT  

AFSTUDEERRICHTING  
MARKETING
Hasselt – Campus Elfde Linie

Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen uit één van volgende keuzetrajecten:

• Marketing XLarge
• Vastgoed

• International Business
• Eventmanagement

• Sportmanagement

MARKETINGTALENT MET HANDEN, HOOFD EN HART! Binnen deze afstudeerrichting 
leer je kennis en inzichten om producten en diensten aan de man of vrouw te brengen. 
Communicatie, sociale media, events, commerciële flair, inbreng en verantwoordelijkheid. 
Met een bachelordiploma van de grootse Business-school uit de regio heb je de beste 
carrièremogelijkheden in binnen- en buitenland!

O  GRIET BEERTEN
opleidingshoofd
gsm 0474 26 28 70
griet.beerten@pxl.be

A  DIRK ECTOR
PXL-ambassadeur
directeur KBC Bank & Verzekeringen  
regio Limburg

BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT  

AFSTUDEERRICHTING  
FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN
Hasselt – Campus Elfde Linie

Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen uit één van volgende keuzetrajecten:

• Financie- en 
verzekeringswezen XLarge

• Vastgoed
• International Business

• Human Resources (HR)
• Sportmanagement

MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND! Met een bachelordiploma van de grootse Business-school 
uit de regio heb je de beste carrièremogelijkheden in de banken- of financiële wereld, binnen talloze 
bedrijven en organisaties.  Bovendien is deze opleiding erkend door de Commissie voor Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen om je als zelfstandig verzekeringsmakelaar te vestigen. 

O

A

A

A  JO NELISSEN
PXL-ambassadeur
Creative young entrepreneur of the world – Limburgse jonge ondernemer van 
het jaar – Vlaamse jonge ondernemer van het jaar – Afgevaardigd bestuurder 
Smartlog.com – Afgevaardigd bestuurder ABN Klimatisatie Munsterbilzen

O  GRIET BEERTEN
opleidingshoofd
gsm 0474 26 28 70
griet.beerten@pxl.be

A  JOHAN DE COSTER
PXL-ambassadeur
bedrijfsrevisor – accountant – voorzitter LVAB-
beroepsvereniging bedrijfsrevisoren – Van Havermaet –  
lid Raad van Bestuur IAB

O  GRIET BEERTEN
opleidingshoofd
gsm 0474 26 28 70
griet.beerten@pxl.be

A  HERMAN VERWIMP
PXL-ambassadeur
marketing & HR director – Gijbels Group –  
Mathieu Gijbels

O  BENNY BIEREBEECK
opleidingshoofd
tel. 011 77 50 33
benny.bierebeeck@pxl.be

O

A

A

O

O
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BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT 

AFSTUDEERRICHTING 
LOGISTIEK MANAGEMENT
Hasselt – Campus Elfde Linie

Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen uit één van volgende keuzetrajecten:

• Logistiek management XLarge • International Business

LET’S MOVE IT! Zie je de dingen graag letterlijk bewegen? Dan is Logistiek 
management iets voor jou! In deze afstudeerrichting leer je alle schakels van de 
logistieke keten beheren en een team aansturen. Een sector met toekomst!

O  BENNY BIEREBEECK
opleidingshoofd
tel. 011 77 50 33
benny.bierebeeck@pxl.be

A  HILDE ESSERS 
PXL-ambassadeur
gedelegeerd bestuurder H.Essers – 
logistiek dienstverlener – Genk

A

BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT 

AFSTUDEERRICHTING 
RECHTSPRAKTIJK
Hasselt – Campus Elfde Linie

Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen uit één van volgende keuzetrajecten:

• Rechtspraktijk XLarge
• Vastgoed

• International Business
• Human Resources (HR)

RECHTVAARDIG, REDELIJK, RECHTSPRAKTIJK! Je bent gepassioneerd door recht 
en juridische zaken en houdt ervan om grote en kleine problemen op te lossen. 
En je wil graag weten hoe het zit met onze rechten en plichten. Met een diploma 
Rechtspraktijk kom je terecht in de juridische wereld maar ook bij bedrijven en 
organisaties. Je kan haast overal terecht! 

BACHELOR IN DE 

JOURNALISTIEK
Hasselt – Campus Vildersstraat

GEBETEN DOOR NIEUWS! Ben je nieuwsgierig? Ben je een nieuwsvreter? Ben je 
kritisch op jezelf en de samenleving? Is taal ook jouw ding? En heb je er absoluut geen 
probleem mee om je in te zetten in een stresserende omgeving? Dan is de opleiding 
Journalistiek vast iets voor jou! We leren je nieuwsfeiten duiden en kaderen, de 
actualiteit volgen, informatie verzamelen, selecteren, ordenen, analyseren en kaderen, 
en deze informatie verwerken tot een jounalistiek eindproduct.

O  LIESBETH WELLENS
opleidingshoofd
gsm 0498 15 44 85
liesbeth.wellens@pxl.be

A  TONY HEEREN
PXL-ambassadeur
voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg 
Limburg

O  MARK COENEN
opleidingshoofd
gsm 0477 70 60 65
mark.coenen@pxl.be

A  TIM VERHEYDEN
PXL-ambassadeur
journalist – chief storytelling VRT NWS

O

A

O  HERVÉ VAN DE WEYER
opleidingshoofd
gsm 0477 98 69 20
herve.vandeweyer@pxl.be

A  ILSE LUYPAERTS
PXL-ambassadeur
communicatieverantwoordelijke 
Limburg.net

O

O

A

A

BACHELOR IN HET  

COMMUNICATIEMANAGEMENT
Hasselt – Campus Vildersstraat

Afstudeerrichtingen:

• Public relations en voorlichting • Commerciële communicatie

PRIKKELEND COMMUNICATIETALENT! Droom je van een job in de wondere wereld 
van de communicatie? Voor of achter de schermen? Wil je reclamecampagnes 
creëren? Of sta je graag de pers te woord? Wil je events organiseren? Zeggen sociale 
media je wel wat? Met een diploma Communicatiemanagement heb je  boeiende 
carrièremogelijkheden!

O
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BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT

AFSTUDEERRICHTING 
MANAGEMENT ASSISTANT
Hasselt – Campus Elfde Linie

Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen uit één van volgende keuzetrajecten:

• eXecutive Management 
Assistant

• Eventmanagement
• Human Resources (HR)

TAALMINDED ORGANISATIETALENT! Als management assistant ben je de onmisbare 
schakel voor een vlotte organisatie. Je bent communicatief en houdt van de omgang 
met mensen. Bovendien ben je een teamplayer, maar net zo goed kan je zelfstandig 
en meertalig uit de hoek komen. Plannen en organiseren doe je als geen ander.

BACHELOR IN HET 

TOERISME EN 
RECREATIEMANAGEMENT
Hasselt – Campus Vildersstraat

DE WERELD IS JE WERKPLEK! Heb je een passie voor cultuur en mensen? Ben je nieuwsgierig 
naar het samenstellen van een reis? Organiseer en coördineer je graag? Ben je customer minded? 
Heb je commerciële spirit? Spreek je graag vreemde talen? Wil je deel uitmaken van de grootste 
economische sector wereldwijd? Als je hierop telkens volmondig “ja” antwoordt, dan is de 
opleiding Toerisme en recreatiemanagement écht iets voor jou.

O  NASH VLACHOS
opleidingshoofd
gsm 0477 63 74 25
nash.vlachos@pxl.be

A  DR. YVES BREYSEM
PXL-ambassadeur
algemeen directeur Jessa Ziekenhuis 
Hasselt

BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT

AFSTUDEERRICHTING  
MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANT
Hasselt – Campus Elfde Linie

GEFASCINEERD DOOR DE MEDISCHE WERELD voer je je job als medical management assitant met hart 
en ziel uit. Ook ben je communicatief en heb je oog voor precisie. Je combineert de klassieke skills van 
de management assistant met een goede kennis van de medische wereld. Kortom, je bent het hart van 
het medisch secretariaat en de rechterhand van de artsen!

O

A

A

A  WIM VANSCHOOREN
PXL-ambassadeur
managing director/owner ElaN Holding-Languages Heusden-Zolder

O  NASH VLACHOS
opleidingshoofd
gsm 0477 63 74 25
nash.vlachos@pxl.be

A  MYRIAM SCHEPERS
PXL-ambassadeur
gedelegeerd bestuurder Prefamac Lummen

O  NASH VLACHOS
opleidingshoofd
gsm 0477 63 74 25
nash.vlachos@pxl.be

O  AGNA THYS
opleidingshoofd
gsm 0472 59 71 10
agna.thys@pxl.be

A

BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT

AFSTUDEERRICHTING

BEDRIJFSVERTALER-TOLK
Hasselt – Campus Elfde Linie

PASSIE VOOR TALEN! Als taalminded persoon spreekt bedrijfscommunicatie je erg aan. Je kan creatief omgaan 
met taal en je houdt ervan teksten te verbeteren tot ze weergeven wat je bedoelt. Ook de internationale wereld 
spreekt je aan en zeker de omgang met mensen uit die wereld. Een grenzeloze toekomst!

O

O

O
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BACHELOR IN DE

ERGOTHERAPIE
Hasselt – Campus Guffenslaan

BEGELEIDEN IS MEER DAN HELPEN! In deze opleiding leer je mensen te begeleiden die 
problemen ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten door een tijdelijke of 
blijvende beperking. Wanneer iemand niet meer kan deelnemen aan het maatschappelijk 
leven omdat activiteiten zoals aankleden, schrijven, eten, werken, zich verplaatsen of een 
hobby uitoefenen niet meer lukken, verschijnt een ergotherapeut op het toneel.

O  CHRISTINE SMEETS
opleidingshoofd
gsm 0476 47 81 84
christine.smeets@pxl.be

A  RAF LIPPENS 
PXL-ambassadeur
algemeen directeur Regionaal 
Ziekenhuis Sint-Trudo vzw Sint-TruidenA

BACHELOR IN DE 
VERPLEEGKUNDE
Hasselt – Campus Guffenslaan

ZORGVERLENER – TEAMPLAYER – MANAGER! Als verpleegkundige bied je 
kwaliteitsvolle zorg aan patiënten en cliënten met een diverse hulpvraag. Als 
bachelor in de verpleegkunde heb je niet enkel een zorguitvoerende taak. Je bent 
ook ook manager van complexe zorgsituaties en processen.

BACHELOR IN HET  

SOCIAAL WERK
Hasselt – Campus Vildersstraat

Afstudeerrichtingen:

• Maatschappelijk werk • Personeelswerk

GEËNGAGEERD MET EEN PASSIE VOOR MENSEN! Als maatschappelijk assistent 
laat je iedereen aan en tot zijn rechten komen, als mens en als burger. Je helpt 
cliënten met hulpvragen of werkt binnen organisaties in de profit- en non-
profitsector mee aan de ontwikkeling en optimale inzetbaarheid van deze 
talenten. 

O  MONIQUE RATAJCZAK
opleidingshoofd
gsm 0472 85 48 41
monique.ratajczak@pxl.be

A  LUDO MEYERS
PXL-ambassadeur
directeur patiëntenzorg Jessa 
Ziekenhuis Hasselt

O  FILIP GIRALDO
departementshoofd
gsm 0477 78 87 54
filip.giraldo@pxl.be

A  GUY VANDERSTRAETEN
PXL-ambassadeur
algemeen directeur CAW Limburg

O

A

O  ELS HENDRIX
opleidingshoofd
gsm 0486 72 99 60
els.hendrix@pxl.be

A  DR. YVES BREYSEM
PXL-ambassadeur
algemeen directeur Jessa 
Ziekenhuis Hasselt

A  ERWIN BORMANS
PXL-ambassadeur
algemeen directeur 
Ziekenhuis Oost-Limburg 
(ZOL) Genk

O

O

A

A

A

BACHELOR IN DE  

VROEDKUNDE
Hasselt – Campus Guffenslaan

PROFESSIONEEL BEGELEIDER MET EEN HART VOOR BABY’S! Heb je interesse in 
zwangerschappen en geboortes? Ben je geboeid door nieuw leven? Dan is vroedkunde 
wellicht iets voor jou. Een vroedvrouw is de aangewezen professional om een normale 
zwangerschap, geboorte en de periode erna op te volgen en te begeleiden. Ze is een 
betrouwbare partner van de arts en begeleidt mensen in de meest intense periode van 
hun leven.

O
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BACHELOR IN DE AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING 
GROENMANAGEMENT
Diepenbeek – Universitaire campus 

GEBOEID DOOR DE GROEI EN BLOEI VAN DE NATUUR? Dan ben je hier aan het 
goede adres! Binnen de afstudeerrichting Groenmanagement leer je het groen om 
je heen beheren en ontwikkel je een technische en kritische blik voor zowel onze 
groene ruimte in de stedelijke omgeving als voor natuur- en bosgebieden.

A  IGNACE SCHOPS
PXL-ambassadeur
directeur Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland vzw – Green Nobel Prize winner – 
voorzitter EUROPARC Federation

O  TONY REMANS
opleidingshoofd
gsm 0476 43 89 92
tony.remans@pxl.be

A

BACHELOR IN DE 

TOEGEPASTE INFORMATICA
Hasselt – Campus Elfde Linie

Afstudeerrichtingen:

• Applicatieontwikkeling
• Systemen en netwerkbeheer
• Softwaremanagement

EXPERT IN ‘INTERNET OF EVERYTHING’ -  Jij wil de expert zijn met een 
actieve rol in het Internet of Everything en zo mee de nieuwe evoluties in 
onze maatschappij vormgeven.Informatici worden in alle mogelijke domeinen 
ingeschakeld. Je kan terechtkomen in een team van IT-engineers, consultant 
zijn voor je klanten of samenzitten met managers. Werkgelegenheid 
gegarandeerd!

O

A  DOMINIQUE STINCKENS
PXL-ambassadeur
CEO conserveringsfabrikant Scana Noliko Bree

O  TONY REMANS
opleidingshoofd
gsm 0476 43 89 92
tony.remans@pxl.be

BACHELOR IN DE AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING

BIOTECHNOLOGIE
Diepenbeek – Universitaire campus 

Specialisaties:

• Cel- en gentechnologie
• Omgevingstechnologie
• Voedingsmiddelentechnologie

GEBOEID DOOR BIOWETENSCHAPPEN? Ben je geïnteresseerd in de cel- en 
gentechnologie: genetisch gemodificeerde organismen, gentherapie, DNA-
fingerprinting, ...? Wil je te weten komen hoe voedingsmiddelen geproduceerd 
worden en hoe de kwaliteit gewaarborgd blijft? Voel je je betrokken bij 
de milieusector en omgevingsthema's zoals duurzame energieproductie, 
afvalwaterzuivering, bodemsanering, ...? Dan is deze richting zeker iets voor jou. 
Bovendien zit het werkveld op jou te wachten!

O

A

O

A

O  FRANCIS VOS
departementshoofd
gsm 0488 62 55 27
francis.vos@pxl.be

A  ANDRÉ KNAEPEN
PXL-ambassadeur
gedelegeerd bestuurder Cegeka
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BACHELOR IN DE

ELEKTROMECHANICA
Diepenbeek – Universitaire campus 

Afstudeerrichtingen

• Klimatisering • Onderhoudstechnologie

PASSIE VOOR ENERGIE EN AUTOMATISERING! - Wil je weten hoe een hybride of elektrische 
wagen werkt? Wil je machines leren ontwerpen, in dienst stellen en onderhouden? Ben je 
geïnteresseerd in procesautomatisering, robotica en building automation? Hou je van 3D-tekenen, 
-scannen en -printen? Vraag je je wel eens af hoe een koel- of verwarmingsinstallatie in elkaar zit? 
Ben je geïnteresseerd in hernieuwbare energie zoals zonnecellen, windturbines, warmtepompen 
of zonneboilers? Dan ben je hier aan het goede adres! In onze opleiding maken we van jou een 
technische allrounder die van alle markten thuis is!

O  PATRICK PILAT
opleidingshoofd
gsm 0476 94 33 08
patrick.pilat@pxl.be

A  ROBIN BRUNINX 
PXL-ambassadeur
CEO Encon ingenieursbureau 

A

BACHELOR IN DE 
ELEKTRONICA-ICT
Diepenbeek – Universitaire campus 

BREDE TECHNOLOGIE-INFORMATICA-OPLEIDING! Kiezen voor een opleiding 
Elektronica-ICT maakt van jou een elektronicus met competenties in 
verschillende vakgebieden in de elektronica. Het gedeelte ICT maakt van jou 
een softwareontwikkelaar die elektrotechnische apparaten kan configureren en 
programmeren.   

O  PATRICK HILVEN
opleidingshoofd
gsm 0488 35 42 28
patrick.hilven@pxl.be

A  JOHAN CRAEYBECKX
PXL-ambassadeur
Chief Technical Officer (CTO) Testronic 
Laboratories NV Group

O

A

O

A

O

O  GREET FREDERIX
opleidingshoofd
gsm 0488 35 42 50
greet.frederix@pxl.be

A  CHRIS SLAETS
PXL-ambassadeur
directeur Confederatie Bouw Limburg

BACHELOR IN DE

BOUW
Diepenbeek – Universitaire campus 

ONMISBARE SCHAKEL IN ELK BOUWPROJECT - Zie jij jezelf als een 
nieuwe werfleider? Wil je werken als calculator of werkvoorbereider? Ben je 
geïnteresseerd in een job als inkoper of technisch-commercieel medewerker? 
Zie je een job bij een technische dienst wel zitten? Wil je starten met je 
eigen bouwbedrijf? Met een bachelordiploma bouw kom je terecht in een 
innovatieve sector, die op zoek is naar jouw talent!
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BACHELOR IN DE POP- EN ROCKMUZIEK

AFSTUDEERRICHTING 
MUZIEKMANAGEMENT
Hasselt – Campus Quartier Canal

ONDERNEMER, PROJECTLEIDER EN MANAGER − In deze richting word je opgeleid tot 
ondernemer, projectleider en manager. Je bent geboeid door de wereld van pop- en 
rockmuziek. Je bent een teamspeler, een ondernemer, een initiatiefnemer en een regelaar. 
Je bent een gedreven doener en een creatief denker. Je hebt een onbegrensd respect 
voor de culturele waarde van muziek en muzikale producten. Je wil jezelf verdiepen in de 
popmuziek als hedendaagse kunstvorm.

O  GERT STINCKENS
departementshoofd 
gsm 0497 53 06 51
gert.stinckens@pxl.be

A  WERNER PENSAERT
PXL-ambassadeur
docent Studio PXL-Music –  
technieker - producer

BACHELOR IN DE POP- EN ROCKMUZIEK

AFSTUDEERRICHTING  
MUZIEKTECHNIEK
Hasselt – Campus Quartier Canal

CREATIEVE PA- OF STUDIOTECHNICUS! − Je bent gebeten door de wereld van pop- 
en rockmuziek en wil je daarbinnen als technicus op een creatieve manier ontplooien. 
Je bent een teamspeler met een kritische geest die op een zelfstandige manier het 
vakmanschap van anderen kan versterken door het creatief toepassen van je technische 
kennis van geluid en muziek. 

O

A

A

A  STIJN MEURIS
PXL-ambassadeur
Meuris, woestijnvis

O  GERT DECOSTER
popcoach
tel 011 77 50 79
gert.decoster@pxl.be

A  LUC JANSSEN
PXL-ambassadeur
TV- en radiomaker VRT - Pukkelpop

O  FRÉDERIC BUSSCHER
popcoach
tel 011 77 50 73
frederic.busscher@pxl.be

A

BACHELOR IN DE POP- EN ROCKMUZIEK

AFSTUDEERRICHTING

MUZIKANT
Hasselt – Campus Quartier Canal

CREATIEF IN VERSCHILLENDE GENRES – In deze richting word je opgeleid tot scheppend 
muzikant, uitvoerend muzikant en leider van muzikale projecten. Je leert creatief aan de 
slag gaan met verschillende genres, hun stijlkenmerken en uitvoeringspraktijk, zowel in live 
als studiosituaties, in communicatie met publiek, in relatie met andere betrokkenen in een 
productieproces.

O

O
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BACHELOR & MASTER IN DE BEELDENDE KUNSTEN

AFSTUDEERRICHTING 
GRAFISCH ONTWERP
Hasselt – Campus Elfde Linie

BEDENKEN, CREËREN EN VORMGEVEN - Deze afstudeerrichting leidt kunstenaars-
vormgevers op tot onderzoekende creators. Afgestudeerde ontwerpers bedenken niet 
alleen ideeën, maar geven ze ook vorm. Daarbij maken ze gebruik van traditionele grafische 
middelen, maar ook van high-end ICT-instrumenten. 

O  ERWIN GOEGEBEUR
departementshoofd
gsm 0495 29 98 01
erwin.goegebeur@pxl.be

A  ANN BESSEMANS 
PXL-ambassadeur

O  ERWIN GOEGEBEUR
departementshoofd
gsm 0495 29 98 01
erwin.goegebeur@pxl.be

A  KAREN WUYTENS 
PXL-ambassadeur
designer Kuppers&wuytens
Zonhoven − docent object & jewelry, 
PXL-MAD

BACHELOR & MASTER IN DE BEELDENDE KUNSTEN

AFSTUDEERRICHTING 
VRIJE KUNSTEN
Hasselt – Campus Elfde Linie

Specialisaties:

• Sculptuur en installatie
• Keramiek
• Schilderkunst

• Vrije grafiek
• Open lab

ARTISTIEK TALENT - Binnen deze afstudeerrichting leer je alle startbekwaamheden 
van een beeldend kunstenaar. Je artistiek vermogen wordt ontwikkeld. Eigen 
atelierwerk concipiëren, ontwerpen en realiseren en dat werk theoretisch 
onderbouwen en verdedigen. 

O  ERWIN GOEGEBEUR
departementshoofd
gsm 0495 29 98 01
erwin.goegebeur@pxl.be

A  PETER DE CUPERE
A  KOEN VAN DEN BROEK
PXL-ambassadeurs

A

A

A

BACHELOR & MASTER IN DE BEELDENDE KUNSTEN

AFSTUDEERRICHTING VRIJE KUNSTEN ; SPECIALISATIE 
JUWEELONTWERP & 
EDELSMEEDKUNST
Hasselt – Campus Elfde Linie

EIGENZINNIGE KUNSTENAARS EN ONWERPERS - Bedoeling van deze specialisatie 
is studenten op te leiden tot eigenzinnige kunstenaars en ontwerpers van 
hedendaagse juwelen en objecten. Het experiment en een onderzoekende houding 
staan hierin centraal. 

O

O

O

A
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 het hele jaar door!Beleef Hogeschool Pxl

WINTERLAND

van 18 november  
t.e.m. 7 januari

PXL BREEKT UIT
 
26 april

OPENLESDAG
 
28 februari

PXL-INFODAG 
 
24 februari

PXL- 
OUDERINFOAVOND 

15 november 

PXL-WINTER BALL
 
19 december

PXL-INFOAVOND 
 
8 november  
van 18 tot 21 uur

SID-IN ANTWERPEN
 
van 1 t.e.m. 3 februari

PXL-INFODAG 
 
22 april

PXL-JOBEVENT
 
8 februari

SID-IN HAASRODE
 
van 11 t.e.m. 13 januari

SID-IN GENK
 
van 8 t.e.m. 10 februari
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Beleef Hogeschool Pxl

PXL BREEKT UIT
 
26 april

PUKKELPOP
 
van 15 t.e.m. 18 
augustus

START 
STUDENTEN-
VERKIEZINGEN

8 oktober

CAMPUSRUN
 
3 mei

DWARS DOOR 
HASSELT
 
7 oktober

HASSELT STUDENTEN 
REGATTA
 
17 mei

START 
INSCHRIJVINGEN 

2 juli

SUMMERCOACH 
 
van juli t.e.m. 
september

PXL-OPENLESDAG 
 
2 mei

PXL-INFODAG 
 
22 april

EXIT/17

van 22 tot 24 juni

2017
-

2018

START ACADEMIEJAAR 
 
17 september

VUURDOOP
 
18 mei

PXL-INFODAG 
 
3 juli

PXL-INFODAG 
 
8 september

PROCLAMATIE IN 
KINEPOLIS
 
van 30 juni tot 1 juli

PXL-PROM NIGHT

26 juni
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AANGEPASTE TRAJECTEN

Op elk moment in je leven moet je kunnen studeren 
en opklimmen naar een niveau dat bij je past. Hier vind 
je een overzicht van de trajecten en faciliteiten die de 
combinatie werken en studeren mogelijk maken, al 
dan niet in avondonderwijs. 

BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS 
 – avondtraject 

BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA  
– Switch2IT

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE  
– brugprogramma

BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE  
– A-traject

DIPLOMACONTRACT, 
CREDITCONTRACT, 
EXAMENCONTRACT

Ook het regulier dagonderwijs biedt mogelijkheden 
voor volwassenen en werkstudenten. Je 
kan inschrijven voor een volledige opleiding 
(diplomacontract), één of meerdere 
opleidingsonderdelen (creditcontract) of enkel voor 
het afleggen van examens (examencontract):

• DIPLOMACONTRACT: Je schrijft in voor een 
opleiding, met de bedoeling een diploma te 
behalen. Inschrijven doe je per academiejaar, 
telkens voor een programma van 1 jaar.

• CREDITCONTRACT: Je schrijft in voor één of 
meerdere opleidingsonderdelen, waarvoor je een 
creditbewijs wil ontvangen. 

• EXAMENCONTRACT: Je schrijft in voor het 
afleggen van examens voor een opleiding of voor 
één of meerdere opleidingsonderdelen. Je mag 
in dit geval enkel examens afleggen, maar niet 
deelnemen aan de onderwijsactiviteiten.

VERVOLGOPLEIDINGEN

Ben je reeds aan het werk of heb je al een 
diploma? Dan kan je aan Hogeschool PXL nog een 
vervolgopleiding volgen. We hebben bachelor-na-
bacheloropleidingen, postgraduaten, permanente 
vormingen, kortlopende opleidingen en specifieke 
lerarenopleidingen in ons aanbod. Vervolgopleidingen 
kun je ook met je werk combineren. 
 
Meer informatie www.pxl.be/vervolgopleidingen

Zin om tijdens je studie of daarna een eigen bedrijf 
te starten? Of om een idee uit te werken onder 
begeleiding van een business coach? Ook zonder 
idee maar met zin om te ondernemen kan je 
trouwens bij ons terecht! Je krijgt een traject op 
maat, en mag participeren aan tal van activiteiten 
zoals brainstormsessies, pitch-events, infosessies, 
wedstrijden, lezingen en workshops. 

StudentStartUP werkt nauw samen met bedrijven en 
externe partners. Met consultants die gratis voor je 
klaar staan begeleiden we je in de uitbouw van een 
netwerk. Zo leg je de juiste contacten voor de opstart 
van je onderneming. Ook begeleiden we je naar een 
werkplek op een incubator of accelerator. 

STATUUT  
STUDENT-ONDERNEMER

Ben je intensief bezig met een eigen project? Dan 
kom je misschien in aanmerking voor het statuut 
student-ondernemer. Daarmee krijg je faciliteiten 
die de combinatie studeren en ondernemen 
vergemakkelijken. 

www.pxl.be/studentstartup

WOUTER VANDENNEUCKER

Op 24-jarige leeftijd,  
en tijdens je studie,  
twee bedrijven oprichten.  
De Limburgse starterswedstrijd 
[18-28] en de nationale Student 
Startup of the Year Award winnen. 
En in een recordtijd 250.000 euro risicokapitaal 
bij elkaar krijgen om je businessplannen verder uit 
te rollen. Niet veel mensen doen het PXL- student 
Wouter Vandenneucker na. 

“Net zoals Hogeschool PXL. Als de hogeschool niet 
mee gezocht had naar manieren om mijn studies 
met mijn ondernemersplannen te combineren, had ik 
straks waarschijnlijk geen diploma,” zegt Wouter.

STUDEREN
& TOPSPORT

Studenten die hun opleiding in het hoger onderwijs met topsport willen 
combineren kunnen een statuut topsport aanvragen. Met dit statuut kun je 
faciliteiten aanvragen die de combinatie sport en studeren haalbaar maken. 

STUDEREN  
MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Wanneer je studeren belemmerd wordt door een functiebeperking, heb je recht 
op onderwijs- en examenfaciliteiten om je studiekansen te verhogen. In bepaalde 
gevallen kan je ook zorgbegeleiding aanvragen. 

WERKEN & STUDEREN

STUDEREN & ONDERNEMEN  
PXL − UHASSELT STUDENTSTARTUP
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STUDENTENBEGELEIDING

STUDENTENVOORZIENINGEN

STUDENTPOINTS

Iedere PXL-campus heeft een eigen studentpoint 
waar je terecht kan met vragen omtrent je studies en 
persoonlijke begeleiding. In een studentpoint vind 
je trajectbegeleiders, studentenondersteuners en 
ombudspersonen. 

www.pxl.be/studentenbegeleiding

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

Een studiekeuze maken is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. Binnen Hogeschool PXL helpen we je 
graag verder. Op onze website vind je praktische tips 
en tools die je kunnen helpen in je zoektocht.

www.pxl.be/studiekeuze

TRAJECTBEGELEIDING

• Aanvragen van een INDIVIDUEEL TRAJECT
• Aanvragen van VRIJSTELLINGEN
• Aanvragen van FACILITEITEN
• STUDIEKEUZEBEGELEIDING

www.pxl.be/studentenbegeleiding

INTRODUCTIECURSUSSEN

Ideaal om je kennis uit het secundair onderwijs 
op te frissen of bij te schaven voor bepaalde 
opleidingsonderdelen zijn introductiecursussen. En je 
kan ook een algemene introductiecursus “studeren in 
het hoger onderwijs” volgen. Zo begin je optimaal aan 
je studie aan Hogeschool PXL!

www.pxl.be/introductiecursussen

CATERING

PXL-Catering is dé hotspot in Limburg voor de vlotte 
en serieuze student op zoek naar een locatie waar 
de heerlijkste food and beverage trends met passie 
geserveerd worden. In onze drie studentenrestaurants 
vind je een uitgebreid aanbod aan topkwaliteit 
gerechten, aangevuld met een Nespresso-bar.

www.pxl.be/catering

HUISVESTING

Je droomt van een goede studentenkamer? Onze 
dienst huisvesting helpt je in je zoektocht naar je 
droomkot!

www.pxl.be/huisvesting

MOBILITEIT

Op tijd in de les zitten begint met vlot op school 
raken. Aan Hogeschool PXL zetten we in op 
duurzame mobiliteit: van goedkoop de bus op met de 
Campuspas Hasselt tot (bijna-)gratis fietsverhuur.

www.pxl.be/mobiliteit

SOCIALE DIENST

Als student kan je geconfronteerd worden met sociale, 
administratieve, financiële of andere problemen. 
Langsgaan bij de sociale dienst is een eerste stap. We 
zoeken samen met jou naar de beste manier om je 
studiekansen te maximaliseren.

www.pxl.be/socialedienst

JOBDIENST

Je wil wat bijverdienen tijdens vrije lesdagen of 
vakanties en bent op zoek naar een studentenjob? Wij 
helpen je verder!

www.pxl.be/jobdienst

GEZONDHEID

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze oude 
wijsheid is een must om optimaal te functioneren. 

www.pxl.be/gezondheid

STUDENTENVERENIGINGEN

Studeren is ook student zijn. Medestudenten 
ontmoeten, vriendschappen sluiten voor het leven. 
Een wereld waar feesten en cantussen niet weg te 
denken zijn.

www.pxl.be/studentenverenigingen 

SPORT

Actieve ontspanning zorgt voor betere 
studieresultaten. Met dit gegeven staat onze 
sportdienst voor een ruim en gevarieerd sportaanbod.

www.pxl.be/sport

CULTUUR

Dat Hasselt een bruisende stad is hoeven we je niet 
meer te vertellen. Op verschillende plaatsen kan je 
terecht voor een gezellige en ontspannen avond. 
Daarenboven zorgt onze cultuurdienst voor een extra 
aanbod volledig op studentenmaat.

www.pxl.be/cultuur

LAPTOPDIENST

Overal waar je kijkt zie je studenten, lectoren en 
docenten met laptops, tablets en smartphones druk 
bezig met mailen, printen, surfen, samenwerken,… 
Heb je moeite met deze hightech snufjes of heb je 
misschien gewoon een zetje in de goede richting 
nodig, dan moet je zeker eens langskomen op de 
laptopdienst van Hogeschool PXL. We kunnen helpen 
met het installeren van software, vervelende virussen 
en reclameboodschappen verwijderen waarna we 
kijken hoe we je laptop het best kunnen beveiligen. 
Afdrukken, scannen, kopiëren, je mail of het draadloze 
netwerk instellen (eventueel op je smartphone), … we 
get things going!

www.pxl.be/laptop

BIBLIOTHEEK

Wil je graag bijkomende literatuur raadplegen op 
aanraden van je lectoren? Wil je een krant of (vak)
tijdschriften lezen? Of ben je op zoek naar een 
rustige plek om te studeren voor de examens of een 
studiehoek voor groepswerk? De PXL-Bibliotheek 
is er voor jou! Zowel op Campus Diepenbeek, 
Campus Elfde Linie als op Campus Vildersstraat is er 
een bibliotheek. Op Campus Elfde Linie kan je van 
maandag tot en met donderdag tot 22 uur ’s avonds in 
de bibliotheek komen studeren.

www.pxl.be/bibliotheek

STANDAARD STUDENT SHOP

Cursussen, handboeken, kopiëren, inbinden, 
schrijfgerief… je vindt het allemaal in de Standaard 
Student Shop. Maar er is meer. Je vindt er ook kranten, 
tijdschriften, strips en wenskaarten.

www.pxl.be/standaardstudentshop

INTERNATIONALISERING

Verruim je blik en trek naar het buitenland om te 
studeren of stage te lopen. Een internationale ervaring 
tijdens je opleiding is zonder twijfel een extra troef 
op je cv. En dan hebben we het niet over de vrienden 
die je maakt, en je ongetwijfeld later terug wil gaan 
bezoeken ;-)

www.pxl.be/internationalisering

STUDENTEN-
VERTEGENWOORDIGERS

Studeer je aan Hogeschool PXL? Dan heb je ook 
inspraak in het beleid van onze hogeschool. 
Je kan studentenvertegenwoordiger worden 
in de studentencommissie van je opleiding, 
maar ook in de studentenraad of de raad voor 
studentenvoorzieningen. 

http://stuvers.pxl.be

Bij de trajectbegeleider kan je in volgende gevallen terecht:
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OPLEIDING LESMOMENTEN LOCATIE

BOEKHOUDEN overdag of ‘s avonds PCVO Limburg – HASSELT

BOUW- EN HOUTCONSTRUCTIE overdag of ‘s avonds CVO STEP – HASSELT

ELEKTROMECHANICA overdag of ‘s avonds CVO STEP – HASSELT  
PCVO Limburg – MAASMECHELEN  
PCVO Limburg – DIEPENBEEK

FISCALE WETENSCHAPPEN ’s avonds: ma, di, do PCVO Limburg – HASSELT

INDUSTRIËLE INFORMATICA overdag of ’s avonds PCVO Limburg – MAASMECHELEN  
PCVO Limburg – DIEPENBEEK

INFORMATICA overdag of ’s avonds CVO STEP – HASSELT  
PCVO Limburg – HASSELT

LOGISTIEK, TRANSPORT EN  
MOBILITEIT

overdag of ’s avonds PCVO Limburg – HASSELT

MARKETING ’s avonds: ma, di, do PCVO Limburg – HASSELT

MEERTALIG SECRETARIAAT ’s avonds: ma, di, do PCVO Limburg – HASSELT

OPENBARE BESTUREN ’s avonds: ma, di, do PCVO Limburg – HASSELT

ORTHOPEDAGOGIE overdag CVO STEP - HASSELT

RECHTSPRAKTIJK ’s avonds: ma, di, do PCVO Limburg – HASSELT

VERKEERSKUNDE overdag PCVO Limburg – DIEPENBEEK

VERPLEEGKUNDE overdag of ’s avonds PIVH – HASSELT

WINKELMANAGEMENT overdag of ’s avonds PCVO Limburg – Hasselt  
Hogeschool PXL – Hasselt

Voor de organisatie van graduaatsopleidingen, 
ook wel HBO5-opleidingen genoemd, heeft 
Hogeschool PXL een samenwerkingsverband: 
PXL-Level 5. De volgende partnerinstellingen 
maken deel uit van het samenwerkingsverband 
PXL-Level 5: Hogeschool PXL, PCVO Limburg, 
CVO-STEP en PIVH.

Een divers publiek kan starten aan een  
HBO5-opleiding: jongeren die hun middelbaar 
(beroeps, technisch of algemeen secundair) 
afgerond hebben, studenten die voor 
flexibel en praktijkgericht onderwijs kiezen, 
werkzoekenden en mensen die al werken.

Graduaatsopleidingen (HBO5) situeren zich 
tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de 
bacheloropleidingen (niveau 6). Het maakt deel 
uit van het hoger onderwijs.  

HBO5-opleidingen zijn 2- of 3-jarige 
opleidingen. Aan het einde van een HBO5-
opleiding ontvang je het diploma van 
Gegradueerde. Daarna kun je of gaan 
werken en/of verder studeren aan een 
bacheloropleiding (via een vervolgtraject).

www.pxl.be/level5

PXL-LEVEL 5: 
GRADUAATSOPLEIDINGEN (HBO5)
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PXL-CONGRESS

PXL-RESEARCH

LEVENSLANG LEREN

Afgestudeerd ben je nooit … Hoe professioneel, 
innoverend en ondernemend je ook bent, een 
upgrade van je diploma opent perspectieven. 
De professional van vandaag leert levenslang en 
levensbreed! 

Hogeschool PXL is een multidisciplinair 
kenniscentrum met bijzondere aandacht voor 
levenslang leren. Samen met de verschillende 
sectoren werken we aan je competenties in functie 
van je carrièreplanning die onderbouwd wordt 
door de wensen en vragen uit de praktijk. Een win-
winsituatie voor het onderwijs en het bedrijfsleven.

PXL-Congress bundelt de vervolgopleidingen 
en indien gewenst worden opleidingen op maat 
georganiseerd zowel op locatie of in je bedrijf als in-
company training.

www.pxl.be/vervolgopleidingen

EVENTS

Naast vervolgopleidingen en navormingen biedt 
PXL-Congress een multifunctionele infrastructuur 
aan en heeft het alles in huis voor het organiseren 
van een succesvol congres, evenement, beurs, … 
Ons centrum beschikt over alle modern comfort, 
toegespitst op de specifieke verwachtingen van de 
huidige professionals.

www.pxl.be/congress

PXL-Research bundelt het onderzoek en de  
dienstverlening binnen Hogeschool PXL.  
PXL-Research functioneert als centraal aanspreekpunt 
voor ondernemers, bedrijven en organisaties die 
op zoek zijn naar specifieke onderzoeksexpertise 
om innovatie te realiseren. PXL-Research is uw 
springplank om specifieke vragen, ideeën en 
businessprojecten te vertalen naar concrete projecten 
met studenten, docenten/lectoren, onderzoekers, 
partnerbedrijven en subsidiëringsinstanties.

www.pxl.be/research

EXPERTISECENTRA EN –CELLEN

BIO-RESEARCH 

BOUW EN ENERGIE 

INNOVATIEF ONDERNEMEN 

LOG-IC 

 RESEARCH

MUSIC-RESEARCH

ONDERWIJSINNOVATIE 

SMART ICT 

SOCIAL WORK-RESEARCH 

ZORGINNOVATIE
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CAMPUS GUFFENSLAAN    STATION HASSELT

6 min.15 min.11 min.1,2 km

CAMPUS VILDERSSTRAAT    STATION HASSELT

7 min.23 min.11 min.1,8 km

CAMPUS ELFDE LINIE    STATION HASSELT IS

7 min.25 min.10 min.2 km

CAMPUS DIEPENBEEK    CENTRUM HASSELT

11 min.14 min.3,8 km

DOORSNEDE VAN DE “KLEINE RING”

800 meter

CARPOOLPARTNER

hogeschoolpxl.carpool.be

CAMPUS  
ELFDE LINIE

CAMPUS 
VILDERSSTRAAT

CAMPUS 
GUFFENSLAAN

CAMPUS  
QUARTIER CANAL

CAMPUS  
DIEPENBEEK

AGORALAAN (gebouw H)
3590 Diepenbeek

T 011 77 54 00

CAMPUS
ELFDE LINIE

ELFDE-LINIESTRAAT 23-26
3500 Hasselt

T 011 77 55 00

CAMPUS
GUFFENSLAAN

GUFFENSLAAN 39
3500 Hasselt

T 011 77 52 00

CAMPUS
QUARTIER CANAL

BOOTSTRAAT 11
3500 Hasselt

T 011 77 50 70

CAMPUS
VILDERSSTRAAT

VILDERSSTRAAT 5
3500 Hasselt

T 011 77 53 00

LEGENDE

Halte De Lijn

Station NMBS

Fietspad

Autoparking

Waar vind je ons?
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INSCHRIJVEN AAN 
HOGESCHOOL PXL

Inschrijven aan Hogeschool PXL verloopt in twee 
stappen. 

1. VOORINSCHRIJVING
Je kan van thuis uit voorinschrijven. Dit kan van 
midden januari (*behalve voor de opleidingen van 
PXL-Music en PXL-MAD. Voor deze opleidingen 
moet je slagen voor een toelatingsproef).

2. VERVOLLEDIGING VAN JE 
INSCHRIJVINGSDOSSIER
Vervolgens kan je je dossier vervolledigen door 
persoonlijk langs te komen bij de centrale dienst 
studentenadministratie (Campus Elfde Linie). 
Dit kan vanaf begin juli.

WAT BRENG JE MEE?

• Je identiteitskaart en een kopie van de voor- en 
achterzijde van je identiteitskaart

• Een kopie van je diploma secundair onderwijs
• Indien van toepassing: Een attest van je studie- of 

beroepsactiviteiten afgeleverd door je vroegere 
school of werkgever voor ieder jaar na het 
secundair onderwijs.

• Indien je geen diploma van Nederlandstalig 
secundair onderwijs kan voorleggen: het bewijs 
dat je de Nederlandse taal machtig bent.

• Indien van toepassing: Je rapporten van je eerdere 
studies in het hoger onderwijs, ook als je in het 
buitenland hebt gestudeerd.

WAAR?

Hogeschool PXL
Centrale dienst studentenadministratie
Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) − 3500 Hasselt

Meer informatie www.pxl.be/inschrijvingen

INFODAGEN
Woensdag 8 november 2017 van 18.00 - 21.00 uur
PXL-Congress (gebouw D, Campus Elfde Linie):  
alle opleidingen

Zaterdag 24 februari 2018 van 13.00 - 17.00 uur
Alle campussen

Zondag 22 april 2018 van 10.00 - 14.00 uur
Alle campussen

Dinsdag 3 juli 2018 van 15.00 - 20.00 uur
PXL-Congress (gebouw D, Campus Elfde Linie):  
alle opleidingen

Zaterdag 8 september 2018 van 10.00 - 14.00 uur
PXL-Congress (gebouw D, Campus Elfde Linie):  
alle opleidingen

Registreer je via  
www.pxl.be/infodagen

Inschrijven

CAMPUS 
DIEPENBEEK

OPENLESDAGEN
Woensdagnamiddag  
28 februari 2018

Woensdagnamiddag  
2 mei 2018

Registreer je via  
www.pxl.be/openlesdagen 
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IGNACE SCHOPS
PARK HOGE KEMPEN

PETER DE CUPERE 
KUNSTENAAR

KOEN VAN DEN BROEK
KUNSTENAAR

ROBIN BRUNINX
ENCON

TIM VERHEYDEN
VRT

ANN REYMEN
MNM

LEO TIMMERS
ILLUSTRATOR

TONY HEEREN
RECHTBANK 

HILDE ESSERS
H.ESSERS

VEERLE VERHEYEN
TVL

STIJN MEURIS
MEURIS

WIM VANSCHOOREN
ELAN LANGUAGES

WERNER PENSAERT
PRODUCER

DR. RAF LIPPENS
SINT-TRUDO VZW

STEFAN KERKHOFS
THE FUNGROUP

HERMAN VERWIMP
GIJBELS GROUP

BEN LAMBRECHTS
ALGEMEEN DIRECTEUR

BRIAN LYNCH
LIMBURG UNITED

FRANK SMEETS
VOORZITTER

LUC HOUBRECHTS
COVOORZITTER
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Logistiek
Platform
Limburg

CHRIS SLAETS
CONFEDERATIE BOUW

LUDO MEYERS
JESSA ZIEKENHUIS

JOHAN CRAEYBECKX
TESTRONIC

DR. ANN BESSEMANS 
DOCENT-ONDERZOEKER 

READSEARCH

ILSE LUYPAERTS
LIMBURG.NET

DR. KAREN WUYTENS
KUPPERS&WUYTENS

LUC JANSSEN
VRT - PUKKELPOP

BART BECKS
ANGEL.ME

JO NELISSEN
ABN KLIMATISATIE

DOMINIQUE STINCKENS
SCANA NOLIKO

ANDRÉ KNAEPEN
CEGEKA

MYRIAM SCHEPERS
PREFAMAC

ANNIEK GAVRIILAKIS
BOND ZONDER NAAM

GUY VANDERSTRAETEN
CAW LIMBURG

PAUL KUMPEN
KUMPEN - VOKA

DIRK ECTOR 
KBC

GEORGES MONARD
ONDERWIJSEXPERT

ERWIN BORMANS
ZOL

DR. YVES BREYSEM
JESSA ZIEKENHUIS

JOHAN DE COSTER
VAN HAVERMAET - LVAB

Hogeschool PXL investeert in de toekomst door het aanbieden 
van kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Onze 
junior-collega’s (studenten) zijn de werknemers en werkgevers van 
de toekomst. Met dit voor ogen stimuleren we onze opleidingen 
om over de disciplines heen, in afspiegeling van het werkveld, 
netwerken op te zetten om zo kennis te delen en nieuwe 
kennis te produceren. Samen met het werkveld tekenen we de 
contouren uit van het Limburg van morgen: 'LIMBURG NEXT', 
HET KLOPPEND HART VAN HET HOGESCHOOL PXL-NETWERK. 

We betrekken onze partners, bedrijven en organisaties 
bij de werking van onze opleidingen. Hun inzet in de 
werkveldcommissies van onze opleidingen staat er garant 
voor dat de opleidingen voeling houden met het werkveld, 
en beantwoorden aan de noden van de bedrijven en organisaties 
waar onze alumni straks terechtkomen.      
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www.pxl.be • www.pxl.be/infodagen • OPLEIDINGSAANBOD

PXL-BUSINESS 

PROFESSIONELE BACHELOR

•  Bedrijfsmanagement (allrounder)
•  Bedrijfsmanagement  
 met afstudeerrichtingen:

Accountancy-fiscaliteit
Financie- en verzekeringswezen
Logistiek management
Marketing
Rechtspraktijk

•  Office management  
 met afstudeerrichtingen:

Bedrijfsvertaler-tolk
Management assistant
Medical management assistant

• Mogelijke keuzetrajecten binnen  
 beide opleidingen:

Vastgoed
International business
Event management
Human resources
Sportmanagement 

PXL-EDUCATION 

PROFESSIONELE BACHELOR

•  Kleuteronderwijs
•  Lager onderwijs
•  Secundair onderwijs  
 met onderwijsvakken:

Aardrijkskunde, Bewegingsrecreatie,
Economie, Engels, Frans,  
Geschiedenis, Handel-burotica,  
Informatica, Lichamelijke opvoeding,  
Natuurwetenschappen  
(incl. Biologie of Fysica), Nederlands,  
Niet-confessionele zedenleer,  
Plastische opvoeding,  
Project algemene vakken (PAV),  
Project kunstvakken (PKV),  
Techniek (STEM),  
Wiskunde:

Extra keuzemodules:  
RZL (godsdienst),  
cultuureducator, ICT-coördinator,  
sportcoach, instructeur fitness,  
methode-onderwijs, filosoferen  
met jongeren

PXL-HEALTHCARE

PROFESSIONELE BACHELOR

• Ergotherapie 
• Verpleegkunde
• Vroedkunde

PXL-IT

PROFESSIONELE BACHELOR

•  Toegepaste informatica 
 met afstudeerrichtingen:

Applicatieontwikkeling
Softwaremanagement
Systemen en netwerkbeheer

PXL-MEDIA & TOURISM

PROFESSIONELE BACHELOR

•  Communicatiemanagement  
 met afstudeerrichtingen:

Public relations en voorlichting
Commerciële communicatie

• Journalistiek
• Toerisme en recreatiemanagement

PXL-MUSIC

PROFESSIONELE BACHELOR

•  Pop- en rockmuziek  
 met afstudeerrichtingen:

Muzikant
Muziektechniek
Muziekmanagement

PXL-SOCIAL WORK

PROFESSIONELE BACHELOR

• Sociaal werk  
 met afstudeerrichtingen:

Maatschappelijk werk
Personeelswerk

PXL-TECH

PROFESSIONELE BACHELOR

•  Agro- en biotechnologie  
 met afstudeerrichtingen:

Biotechnologie met keuzetrajecten:
Cel- en gentechnologie
Omgevingstechnologie
Voedingsmiddelentechnologie

Groenmanagement

• Bouw
• Elektromechanica  
 met afstudeerrichtingen:

Klimatisering 
Onderhoudstechnologie

• Elektronica-ICT

PXL-MAD 

(PXL - LUCA - UHASSELT - KULEUVEN)

BACHELOR EN MASTER OF ARTS 

• Beeldende kunsten 
 met afstudeerrichtingen:

Grafisch ontwerp
Vrije kunsten met keuzetrajecten:

Juweelontwerp en edelsmeedkunst
Keramiek
Open lab
Schilderkunst
Sculptuur en installatie
Vrije grafiek

• Specifieke lerarenopleiding     
• Master of Arts in Visual Arts  
 (ENGELSTALIGE MASTER)  
 met afstudeerrichtingen:

Graphic Design
Fine Arts

NIEUW!


