
 

 
 
 

 
 

Opfrissingscursussen 2018 – 2019 
 

 

Om je als student optimaal uit de startblokken te laten schieten, richt Hogeschool PXL een aantal 
opfrissingscursussen in. In deze cursussen wordt leerstof uit het secundair onderwijs opgefrist. Je kan kennismaken 
met vakken die in je gekozen opleiding belangrijk zullen worden en die je nog niet of zeer weinig gevolgd hebt in het 
secundair onderwijs. 
 

 AANBOD 
Zie achterzijde. 
Voor extra inhoudelijke info per cursus:  
o Je kan inhoudelijke info bij de opfrissingscursussen vinden op: http://www.pxl.be/opfrissingscursussen. 

Hier klik je op de titel van de cursus voor meer informatie.  
o Mail naar: congress@pxl.be 
o Telefoneer: 011/775707 
o Spring binnen op PXL-Congress: Elfde-Liniestraat 23 Gebouw D (eerste verdieping) (gesloten van 16 juli tot en 

met 12 augustus 2018). 
 
 

 PERIODE 
De opfrissingscursussen worden georganiseerd in de periode eind augustus – midden september 2018. 

 
 

 INSCHRIJVING 
o Via deze inschrijvingslink: https://apps.pxl.be/forms/opfrissingscursussen  
o Gelieve bij je inschrijving meteen alle cursussen die je wenst te volgen aan te vinken. Na inschrijven kan je nl. 

geen 2de keer meer digitaal inschrijven. Indien je toch nog voor een andere cursus wenst in te schrijven, dien 
je een mail te sturen naar: congress@pxl.be 

o Bij inschrijving krijg je onmiddellijk een bevestigingsmail toegestuurd met het overzicht van de door jou 
gekozen cursussen en de praktische info. 

 
 BETALING: 

GRATIS voor studenten aan Hogeschool PXL, indien voldaan aan volgende voorwaarden: 
o Tijdig het inschrijvingsgeld betaald 
o Aanwezigheid gedurende alle uren van de cursus of gewettigde afwezigheid met doktersattest 
o Tijdige annulering (minstens 5 werkdagen) via mail: congress@pxl.be 
Wie niet voldoet aan deze voorwaarden krijgt na de cursus een factuur toegezonden. 
 

 
 CURSUSTEKSTEN en benodigdheden 

De cursusteksten zijn verkrijgbaar in de Standaard Student Shop (Elfde Liniestraat 23, gebouw D) aan kopieprijs 
enkele dagen voor aanvang van je cursus. Voor de cursussen in Campus Diepenbeek en Guffenslaan kan je de 
cursus aankopen in het secretariaat de dag dat de cursus begint. Eventuele andere benodigdheden worden 
vermeld in de herinneringsmail voor aanvang van de cursus. 

  
  

http://www.pxl.be/opfrissingscursussen
mailto:congress@pxl.be
https://apps.pxl.be/forms/opfrissingscursussen
mailto:congress@pxl.be
mailto:congress@pxl.be


 

 
 
 

 
 

OPFRISSINGSCURSUSSEN  2018-2019 
 
 

CURSUS DATA DUUR LOCATIE MAXDLN PRIJS* 

Voor iedereen 
STUDEREN IN HOGER ONDERWIJS 
KAN JE LEREN (groep 1) 

27 t.e.m. 28.08.2018:  
09.00 u. - 12.00 u. + 13.00 u. - 16.00 u. 2 dagen Campus Elfde 

Linie (gebouw B) 15 € 35 

STUDEREN IN HOGER ONDERWIJS 
KAN JE LEREN (groep 2) 

03 t.e.m. 04.09.2018: 
09.00 u. - 12.00 u. + 13.00 u. - 16.00 u. 2 dagen Campus Elfde 

Linie (gebouw B) 15 € 35 

STUDEREN IN HOGER ONDERWIJS 
KAN JE LEREN (groep 3+4) 

10 t.e.m. 11.09.2018: 
09.00 u. - 12.00 u. + 13.00 u. - 16.00 u. 2 dagen Campus Elfde 

Linie (gebouw B) 15 € 35 

Business (accountancy-fiscaliteit, bedrijfsvertaler-tolk, financie- en verzekeringswezen, logistiek management, management assistent, marketing, 
medical management assistent, rechtspraktijk) 
ALGEMEEN BOEKHOUDEN  27.08 t.e.m. 31.08.2018:  

09.00 u. -  12.00 u. 
5 halve dagen Campus Elfde 

Linie (Gebouw B) 
90 € 45 

DUITS "BEGINNERS" 03 t.e.m. 07.09.2018:  
13.00 u. - 16.00 u. 

5 halve dagen Campus Elfde 
Linie (Gebouw B) 

90 € 45 

FRANS  03 t.e.m. 07.09.2018: 
09.00 u. - 12.00 u. 

5 halve dagen Campus Elfde 
Linie (Gebouw B) 

90 € 45 

REKENTECHNIEKEN 03 t.e.m. 07.09.2018: 
09.00 u. - 12.30 u.  

5 halve dagen Campus 
Diepenbeek 

25 € 45 

Education (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs) 
FRANS (enkel voor studenten lager 
onderwijs) 

10.09.2018 t.e.m. 11.09.2018 
08.30 u. - 12.40 u. + 13.40 u. - 15.40 u. 

2 dagen Campus 
Vildersstraat 

25 € 35 

NEDERLANDS (keuze uit 
verschillende onderwerpen)  

10.09.2018 t.e.m. 12.09.2018 
tussen 8.30 u. – 15.40 u.  

1 hele dag en 2 
halve dagen of 
per sessie (2 
uur) 

Campus 
Vildersstraat 

25 € 15 

WISKUNDE (enkel voor studenten 
lager onderwijs, keuze uit 
verschillende onderwerpen) 

12.09.2018 en 14.09.2018 
Tussen 08.30 u. en 15.40 u. 

1,5 dag of per 
sessie (2 uur) 

Campus 
Vildersstraat 

25 € 15 

LEERHOUDING (keuze uit 
verschillende onderwerpen) 

11.09.2018 t.e.m. 12.09.2018          
Tussen 13.40 u. en 15.40 u. 

2 sessies (2 uur) 
apart of samen 
te volgen 

Campus 
Vildersstraat 

20 € 15 

Healthcare (verpleegkunde, ergotherapie en vroedkunde) 
BASISWETENSCHAPPEN ERGO – 
VERPLK./VROEDK.  

03 t.e.m.  07.09.2018:  
09.30 u. - 12.00 u. + 13.00 u. - 15.30u. 

5 dagen  Campus 
Guffenslaan 

40 € 45 

Media & Tourism (journalistiek, communicatiemanagement, toerisme en recreatiemanagement) 

DUITS "BEGINNERS" 03 t.e.m. 07.09.2018:  
13.00 u. - 16.00 u. 

5 halve dagen Campus Elfde 
Linie (Gebouw B) 

90 € 45 

FRANS  03 t.e.m. 07.09.2018: 
09.00 u. - 12.00 u. 

5 halve dagen Campus Elfde 
Linie (Gebouw B) 

90 € 45 

TECH (Biotechnologie BTL, Bouw, Groenmanagement GRM, Elektronica-ICT, Elektromechanica) 
CHEMIE 
 (BTL en GRM) 

03 t.e.m. 07.09.2018:  
13.00 u. - 16.30 u. 

5 halve dagen Campus 
Diepenbeek 

25 € 45 

ELEKTRICITEIT 
(Elektronica – ICT & 
Elektromechanica) 

03 t.e.m. 06.09.2018: 
13.00 u. - 16.00 u. 

4 halve dagen Campus 
Diepenbeek 

25 € 35 

REKENTECHNIEKEN (BTL – GRM) 03 t.e.m. 07.09.2018: 
09.00 u. - 12.30 u. 

5 halve dagen Campus 
Diepenbeek 

25 € 45 

REKENTECHNIEKEN (Bouw) 03 t.e.m. 07.09.2018: 
09.00 u. - 12.30 u. 

5 halve dagen Campus 
Diepenbeek 

25 € 45 

REKENTECHNIEKEN (Elektronica – 
ICT & Elektromechanica) 

03 t.e.m. 07.09.2018: 
09.00 u. - 12.30 u. 

5 halve dagen Campus 
Diepenbeek 

25 € 45 

 
*gratis voor PXL-studenten, mits voorwaarden (zie voorkant folder) 
Voor de departementen Music, MAD en IT zijn er geen opfrissingscursussen. 


