
Van UHasselt 

naar Hogeschool PXL 
 Heb je het gevoel dat je niet de juiste opleiding gekozen hebt en zoek je een alternatief? Interesseert de opleiding 
je inhoudelijk wel, maar is de academische bachelor te theoretisch? Bekijk dan zeker eens de mogelijkheden die 
Hogeschool PXL je kan bieden. Was je reeds begonnen aan Rechten, Toegepaste Economische Wetenschappen, 
Handelswetenschappen, Verkeerskunde, Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie, (Interieur)Architectuur of Industriële wetenschappen en wil je overstappen naar een opleiding aan Ho-
geschool PXL? Heb je interesse in Bedrijfsmanagement, Toegepaste informatica, Organisatie en management (Office 
management), Lerarenopleiding, Biotechniek, Industriële wetenschappen en technologie, Beeldende kunst (acade-
mische bachelor en master), Gezondheidszorg, Sociaal werk ... ? Een overstap kan zonder problemen.

JOUW VOORDELEN: 
De hogeschool voorziet namelijk:
➤	 in praktijkgerichte opleidingen gekoppeld aan stages, 

projecten ...; 
➤	een maximale erkenning van de reeds verworven credits; 
➤	 instapmogelijkheid op elk moment in het academiejaar; 
➤	een individueel studieprogramma dat in samenspraak 

met de trajectbegeleider wordt opgesteld; 
➤	bijkomende vrijstellingen, te bekomen in overleg met 
 de trajectbegeleider van de gewenste opleiding.

De meest voor de hand liggende overstappen 
zijn: 
➤	Rechten naar Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting 
 Rechtspraktijk of naar Sociaal werk 
➤	Handelswetenschappen/TEW naar Lerarenopleiding, 
 Bedrijfsmanagement, Organisatie en management* 
 (Office management), Toegepaste informatica, Toerisme 

en recreatiemanagement, Communicatiemanagement of 

Journalistiek 
➤	 Informatica/ICT naar Toegepaste informatica, 
 Elektronica-ICT of Lerarenopleiding 
➤	 Industriële wetenschappen naar Bouw, 
 Elektromechanica en Elektronica-ICT 
➤	Biomedische wetenschappen naar Agro- en 
 biotechnologie, afstudeerrichting Biotechnologie, 
 Lerarenopleiding of Verpleegkunde 
➤	Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie naar 
 Ergotherapie, Verpleegkunde of Sociaal werk 
➤	Mobiliteitswetenschappen naar Bedrijfsmanagement, 
 afstudeerrichting logistiek management of Toerisme en 

Recreatiemanagement
➤	Biologie – Chemie – Fysica naar Agro- en biotechnolo-

gie, afstudeerrichting Biotechnologie en Groenmanage-
ment of naar Lerarenopleiding 

➤	Geneeskunde naar Verpleegkunde of Sociaal werk
➤	 (Interieur)Architectuur naar Bouw of Beeldende kunsten 

afstudeerrichting Grafisch Ontwerp of Vrije Kunsten

Maar… Een goede studiekeuze maken, is niet eenvoudig. Heb je twijfels over je studiekeuze? Had je beter een andere 
opleiding gekozen, maar weet je niet goed welke mogelijkheden er zijn? Neem dan zeker een kijkje in ons volledige 
opleidingsaanbod. Voor hulp bij je studiekeuze kan je steeds te rade gaan bij de trajectbegeleiders of de studenten-
ondersteuners van de opleidingen waarvoor je interesse hebt. De contactgegevens kan je verder in deze folder terug 
vinden. Je kan ook steeds de coördinator studieloopbaanbegeleiding contacteren voor individuele studiekeuze-
begeleiding (anneleen.huisman@pxl.be).



OPLEIDINGSAANBOD

* Onder voorbehoud van goedkeuring

PXL-BUSINESS
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Bedrijfsmanagement 
 met keuzetrajecten:

- Allround
- International business

•  Bedrijfsmanagement 
 met afstudeerrichtingen:

› Accountancy-fiscaliteit 
 met keuzetrajecten:

- Accountancy & tax advisor
- Financial advisor

› Financiën en verzekeringen* 
 met keuzetrajecten:

- Financial advisor
- Vastgoed

› Supply chain management 
 met keuzetrajecten:

- Eventmanagement
- Xlarge

› Marketing met keuzetrajecten:
- Vastgoed
- Eventmanagement
- Sportmanagement
- Digital marketing intelligence

› Rechtspraktijk met keuzetrajecten:
- Rechtspraktijk Xlarge
- Vastgoed

•  Organisatie en management
 met afstudeerrichtingen:

› Business translation & interpreting
› Business & languages

- Xlarge
- Eventmanagement
- Human resources (HR)

› Healthcare Management

GRADUAATSOPLEIDINGEN
•  Accounting administration
•  Juridisch-administratieve 
 ondersteuning
•  Marketing- en communicatiesupport 
 met afstudeerrichtingen:

› Communicatiesupport
› Marketingsupport

•  Sales support*
•  Transport en logistiek 
 met afstudeerrichtingen:

› Magazijnbeheer
› Wegvervoer

•  Verkeerskunde en mobiliteit
•  Winkelmanagement

PXL-DIGITAL
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Elektronica-ICT
•  Toegepaste informatica 
 met afstudeerrichtingen:

› Applicatie-ontwikkeling
› Artificiële intelligentie*
› Software-management

 › Systemen en netwerkbeheer

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Digitale vormgeving*

• Internet of Things
• Programmeren
• Systeem- en Netwerkbeheer

PXL-EDUCATION
EDUCATIEVE BACHELOR
•  Kleuteronderwijs
•  Lager onderwijs
•  Secundair onderwijs 
 met onderwijsvakken:

› Aardrijkskunde, Bewegingsrecreatie, 
Economie, Engels, Frans, Geschiedenis, 
Gezondheidsopvoeding, Informatica, Li-
chamelijke opvoeding, Natuurwetenschap-
pen (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-co rdinator, sport-
coach, instructeur fitness, methodeonder-
wijs, filosoferen met jongeren …

•  Verkorte educatieve bacheloroplei-
ding voor secundair onderwijs

GRADUAATSOPLEIDINGEN
•  Educatieve graduaatsopleiding 
 voor secundair onderwijs

PXL-GREEN & TECH
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Agro- en biotechnologie 
 met afstudeerrichtingen:

› Biotechnologie met keuzetrajecten:
- Cel- en gentechnologie
- Omgevingstechnologie
- Voedingsmiddelentechnologie

› Groenmanagement
•  Bouw
•  Elektromechanica 
 met afstudeerrichtingen:

› Elektromechanica allround
› Klimatisering
› Onderhoudstechnologie

GRADUAATSOPLEIDINGEN
•  Bouwkundig tekenen
•  Elektromechanische systemen 
 met afstudeerrichtingen:

› Meet- en regeltechnieken
› Onderhoudstechnieken

•  Hernieuwbare energiesystemen
•  HVAC-systemen 
 met afstudeerrichtingen:

› Klimatisatiesystemen
•  Werforganisatie 
 met afstudeerrichtingen:
 › Wegenbouw
 › Woningbouw

PXL-HEALTHCARE
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Ergotherapie
•  Verpleegkunde
•  Vroedkunde

GRADUAATSOPLEIDINGEN
•  Verpleegkunde (PIVH)

PXL-MAD SCHOOL  
OF ARTS
(PXL - LUCA - UHASSELT - KULEUVEN)

BACHELOR EN MASTER OF ARTS
•  Beeldende kunsten 
 met afstudeerrichtingen:

› Grafisch ontwerp met specialisaties:
- Grafische vormgeving
- Illustratieve vormgeving
- Interaction & Motion Design
- Reclamevormgeving
- Image Thinking

› Juweelontwerp & Edelsmeedkunst
› Vrije kunsten met keuzetrajecten:

- Keramiek
- Open Lab/Senses, Concept 
 and Performance
- Schilderkunst
- Sculptuur & installatie
- Vrije grafiek

•  Educatieve Master in de audiovisuele 
en beeldende kunsten

•  Master of Arts in Visual Arts 
 (Engelstalige master) 
 met afstudeerrichtingen:

› Graphic Design
› Jewellery Design & Gold and 
 Silversmithing
› Fine Arts

PXL-MEDIA & TOURISM
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Communicatie* 
 met afstudeerrichtingen:

› Commerciële communicatie
› Public relations en voorlichting

•  International Communication 
 Management (Bachelor of Commu-

nication management) (Engelstalige 
bachelor) met afstudeerrichtingen:
› Commercial Communication
› Public Relations and Information

•  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

GRADUAATSOPLEIDING
•  Orthopedagogische begeleiding



INSCHRIJVINGEN

Heb je je studiekeuze gemaakt? Start dan nu reeds de procedure om je in te schrijven! 
Via de website www.pxl.be kan je je reeds voorinschrijven. Via e-mail ontvang je dan meer informatie over 
de stappen die je nog moet ondernemen om je inschrijving daarna te finaliseren. Het studiegeld voor een 
academiejaar hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft en van je beursstatuut. 
Voor 60 studiepunten zonder studiefinanciering betaal je in academiejaar 2022-2023 979,60 euro. Een bijna-
beursstudent betaalt 517,60 euro. Beursstudenten betalen een bedrag van 115,80 euro. 

Meer info vind je op www.pxl.be/inschrijvingen of via inschrijvingen@pxl.be.

Ben Lambrechts, 
algemeen directeur Hogeschool PXL 

“Hogeschool PXL is een moderne 
hogeschool: ondernemend, 
netwerkend, onderzoekend, 
dienstverlenend, kwaliteitsvol, 
internationaal, democratisch en 
succesvol. We hopen dat je aan onze 
hogeschool een opleiding vindt en 
wensen je heel veel studiesucces!”

Ben Lambrechts

LAATTIJDIGE INSTAPMOGELIJKHEDEN 

Ook in de loop van het academiejaar is het mogelijk om op elk moment in te 
stappen. Samen met jou worden de mogelijkheden van je overstap bekeken. 
Afhankelijk van het moment dat je wilt overstappen zal er een individueel 
traject samengesteld worden met vakken die jij nog kan meevolgen. Er zal ook 
onderzocht worden of je reeds behaalde credits in aanmerking komen voor het 
verkrijgen van een vrijstelling. Voor een laattijdige instap (vanaf de 30e dag na de 
start van het academiejaar) neem je altijd contact op met de trajectbegeleider 
van je opleiding.

Zaterdag 12 maart 2022 
van 10.00 - 14.00 uur

Zaterdag 23 april 2022 
van 10.00 - 14.00 uur

Dinsdag 5 juli 2022 
van 15.00 - 20.00 uur

Zaterdag 10 september 2022 
van 9.00 - 14.00 uur

INFO
DAGEN 
2021-2022



OPLEIDING TRAJECTBEGELEIDER STUDENTENONDERSTEUNER

PXL-GREEN & TECH

PBA Groenmanagement Evelyne Wirix evelyne.wirix@pxl.be

Stephanie Knoops
stephanie.knoops@pxl.be
0488-354567

PBA Biotechnologie Evelyne Wirix evelyne.wirix@pxl.be

PBA Bouw Elise Mues elise.mues@pxl.be 

PBA Elektromechanica Jan Van Hecke jan.vanhecke@pxl.be 

GR Bouwkundig tekenen
GR Werforganisatie

Piet Vos piet.vos@pxl.be

GR Elektromechanische systemen
GR HVAC-Systemen
GR Hernieuwbare energiesystemen

Christa Grosemans christa.grosemans@pxl.be

PXL-HEALTHCARE

PBA Ergotherapie Miet Berden miet.berden@pxl.be Mieke Boes,
Mieke.boes@pxl.be, 0489-237999 

Ine Achten, 
Ine.Achten@pxl.be, 0484-367050

PBA Verpleegkunde Kirsten Theunis kirsten.theunis@pxl.be

PBA Vroedkunde Frederik Houben frederik.houben@pxl.be  

PXL-DIGITAL

PBA Toegepaste informatica/
PBA  SWITCH2IT

Kerstin Nys kerstin.nys@pxl.be  
Sarina Reekmans 
Sarina.Reekmans@pxl.be, 0485-001523

Dorien Vanderheyden
dorien.vanderheyden@pxl.be, 0472-582009 

Veerle Nullens
veerle.nullens@pxl.be, 0489-148279

Veerle Asaert veerle.asaert@pxl.be

PBA Elektronica-ICT Chris Noelmans chris.noelmans@pxl.be 

GR Digitale vormgeving Kerstin Nys Kerstin.nys@pxl.be

GR Programmeren Veerle Asaert veerle.asaert@pxl.be

GR Industriële Informatica Kerstin Nys Kerstin.nys@pxl.be

GR Systemen en netwerken Chris Noelmans chris.noelmans@pxl.be

GR Internet of things Chris Noelmans chris.noelmans@pxl.be

PXL-BUSINESS

PBA Bedrijfsmanagement (allround) Nancy Luts nancy.luts@pxl.be
Mia Gemers
Mia.gemers@pxl.be
0484-367084

Sarina Reekmans
Sarina.reekmans@pxl.be
0485-001523

Tilly Volckaerts
Tilly.volckaerts@pxl.be
0484-364280

Mieke Boes, 
Mieke.boes@pxl.be
0489-237999

Veerle Nullens
veerle.nullens@pxl.be
0489-148279

PBA Bedrijfsmanagement met afstudeerrichtingen:

• Accountancy-fiscaliteit Nancy Luts nancy.luts@pxl.be

• Financie- en verzekeringswezen Greet Verhofstadt greet.verhofstadt@pxl.be

• Supply chain management Anita Coningx anita.coningx@pxl.be

• Marketing Ingrid Jacobs ingrid.jacobs@pxl.be 

• Rechtspraktijk
Inez Holsteens 
Kim Di Nicola

inez.holsteens@pxl.be
kim.dinicola@pxl.be

PBA Organisatie en management
(Office management)

Hanne Moons hanne.moons@pxl.be

GR Winkelmanagement Ann Ridel ann.ridel@pxl.be

GR Marketing- en communicatiesupport Ruth Bloemen ruth.bloemen@pxl.be 

GR Marketing Sales Ann Ridel ann.ridel@pxl.be

GR Transport en Logistiek Anita Coningx anita.coningx@pxl.be 

GR Verkeerskunde en mobiliteit Enid Zwerts enid.zwerts@pxl.be 

GR Accounting  Administration Greet Bongaerts greet.bongaerts@pxl.be

GR Juridisch-administratieve ondersteuning Kim Di Nicola kim.dinicola@pxl.be

PXL-MUSIC

 PBA Pop- en  Rock muziek Gert Stinckens gert.stinckens@pxl.be
Mieke Boes
Mieke.boes@pxl.be, 0489-237999

PXL-SOCIAL WORK

PBA Sociaal Werk Kristel Moons kristel.moons@pxl.be
Iris Tilkin, 
Iris.tilkin@pxl.be, 0489-447137

GR Orthopedagogische begeleiding Ilse Vanhoutte ilse.vanhoutte@pxl.be  

Renata Maniscalco 
renata.maniscalco@pxl.be, 0485-001394 

Ann Vanbeckevoort 
Ann.vanbeckevoort@pxl.be, 0484-123941

PXL-EDUCATION

EB Kleuter onderwijs Jolien Quinten jolien.quinten@pxl.be Hidir Celep
Hidir.celep@pxl.be, 0484-363942

Liesbeth Dierckx
Liesbeth.dierckx@pxl.be, 0474-464726  

EB Lager onderwijs Griet Heitzmann griet.heitzmann@pxl.be

EB Secundair onderwijs Carmen Gonnissen carmen.gonnissen@pxl.be

EG Secundair onderwijs Danny Robben danny.robben@pxl.be

PXL-MEDIA & TOURISM

PBA Journalistiek Gwen Verhulst gwen.verhulst@pxl.be Tilly Volckaerts 
Tilly.volckaerts@pxl.be
0484-364280

PBA Toerisme en recreatiemanagement Gwen Verhulst gwen.verhulst@pxl.be

PBA Communicatiemanagement Nico Ballet nico.ballet@pxl.be

PXL-MAD SCHOOL OF ARTS

ABA Beeldende kunsten Lore Linden lore.linden@pxl.be Mieke Boes
mieke.boes@pxl.be
0489-23799

Educatieve master Audiovisuele en 
beeldende kunsten

Lore Linden lore.linden@pxl.be

Per opleiding is er een trajectbegeleider die je kan helpen met je overstap van UHasselt naar Hogeschool PXL. De trajectbegeleider bekijkt samen met jou welk 
studiepakketmogelijk is, of je in aanmerking komt voor vrijstellingen, informeert je over de opleiding bij twijfel, informeert je over de begeleidingsmogelijkheden 
binnen Hogeschool PXL, … Je kan hen contacteren via e-mail voor een afspraak of via http://afspraken.pxl.be 

Bij de dienst studievoortgang kan je terecht met al je vragen over leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, faciliteiten, studiekeuze, …

DIENST STUDIEVOORTGANG
Lokaal D211 gebouw D, Campus Elfde Linie, studievoortgang@pxl.be, 011-77 58 02, http://afspraken.pxl.be
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