
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je van plan om in het buitenland te studeren 
of stage te lopen maar aarzel je nog omwille van 
je beperkte talenkennis? Of wil je je talenkennis 
gewoon nog eens even opfrissen alvorens je 
vertrekt? Volg dan een taalcursus uit ons aanbod 
taalondersteuning voor studenten met 
internationale plannen. 

ENGELS 

Summer school English 

Intensieve taalcursus Engels. Studenten leggen bij 
de start een niveaubepalingstest af. 
Minimum aantal deelnemers: 12 

Periode:  14-18 sept. 2020 
 (35 lestijden van 50’) 
Organisatie: Hogeschool PXL + PCVO Limburg 
Inschrijven: inschrijflink op de website 

www.pxl.be/internationalisering 

 

Engels (PCVO Limburg) 
Engels voor studenten (PCVO Moderne Talen) 

Periode:   semester 1 of 2 
     sept.-jun. 
Organisatie: PCVO Limburg 
Meer info: www.modernetalen.be 
Inschrijven: PCVO Limburg 
 

OLS Language Course - English 

Online taalcursus voor alle studenten die naar het 
buitenland gaan in het kader van Erasmus+ en 
waarbij Engels de communicatietaal is. Studenten 
worden via mail uitgenodigd voor de online 
niveaubepalingstest en cursus.

SPAANS 

Spaans 1 (4 ECTS) 

Spaans voor beginners, gericht op het behalen van 
niveau A2 (cfr. Europees Referentiekader voor 
Talen). 

Periode:   sept.-jun.  (2u/week) 
Organisatie: PXL-Media & Tourism 
Inschrijven: Hogeschool PXL (via creditcontract) 
 

Spaans 2 (4 ECTS) 

Spaans voor gevorderden, gericht op het behalen 
van niveau B1 (cfr. Europees Referentiekader voor 
Talen). 

Periode:   semester 1 (2u/week) 
Organisatie: PXL-Media & Tourism 
Inschrijven: Hogeschool PXL (via creditcontract) 
 

Spaans (PCVO Limburg) 

Periode:   semester 1 of 2 (1av/week) 
     sept.-jun. (1av of 1nm/week) 
Organisatie:  PCVO Limburg 
Meer info:  www.modernetalen.be 
Inschrijven: PCVO Limburg 
 

OLS Language Course – Spanish 

Online taalcursus voor studenten die naar het 
buitenland gaan in het kader van Erasmus+ en 
waarbij Spaans de communicatietaal is. Studenten 
worden via mail uitgenodigd voor de online 
niveaubepalingstest en cursus. 

TAALONDERSTEUNING 
voor studenten 
met internationale plannen 

  

in samenwerking met 
  

http://www.pxl.be/internationalisering
http://www.modernetalen.be/


ANDERE TALEN 

OLS Language Course  

Online taalcursus voor studenten die naar het 
buitenland gaan in het kader van Erasmus+. 
Studenten worden via mail uitgenodigd voor de 
online niveaubepalingstest en cursus.    
 
Taalcursus PCVO Limburg 

Taalcursussen Frans, Duits, Italiaans, Portugees, 
Pools. 

Meer info: www.modernetalen.be 
Inschrijven: PCVO Limburg 

De Summer School English is gratis voor alle 
studenten die in 2020-2021 een studie of stage 
(min. 10 SP) in het buitenland doen.  
 
Studenten die via Erasmus+ naar het buitenland 
gaan kunnen gratis deelnemen aan de OLS 
Language Course (online). 

Alle overige taalcursussen vermeld in deze 
brochure worden terugbetaald onder volgende 
voorwaarden: 

• Je bent ingeschreven in Hogeschool PXL op het 
moment dat je de taalcursus volgt. 

• De taalcursus heeft de onderwijstaal van de 
gastinstelling of de communicatietaal van de 
stageplaats als onderwerp. 

• Je vertrekt ten laatste 2 jaar na aanvang  van 
de taalcursus naar de vooropgestelde 
bestemming. 

• Jouw buitenlandse stage of studie komt 
overeen met minstens 10 SP. 

• Je hebt de taalcursus volledig afgerond. 

Na afloop van de buitenlandse stage- of 
studieperiode wordt het inschrijvingsgeld van de 
taalcursus terugbetaald op basis van een attest 
van deelname aan de taalcursus en aan het 
examen. Cursusmateriaal wordt niet terugbetaald.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

international@pxl.be 
www.pxl.be/internationalisering 

 PXL International 
 

 
 

http://www.modernetalen.be/

