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WELKOM!
Hogescholen van vandaag zijn toegankelijk voor mensen 
van alle leeftijden� Afhankelijk van je vooropleiding, 
werksituatie, interesses en competenties heb je 
dan ook heel wat keuzemogelijkheden in het ruime 
opleidingsaanbod van Hogeschool PXL�

In deze brochure stellen we jou de mogelijkheden voor 
om via een avondopleiding bij Hogeschool PXL een 
diploma te behalen of je kennis en competenties te 
verbreden� Dit kan op verschillende manieren, want je 
kan als volwassene of werkstudent inschrijven voor een 
volledige opleiding (diplomacontract), één of meerdere 
opleidingsonderdelen via microdegrees (creditcontract) of 
zelfs het afleggen van examens zonder het volgen van de 
lessen (examencontract)�

Wanneer je de basisinformatie over onze avondopleidingen 
in dit boek leest, sta je al met een half been in onze 
Hogeschool� Wat Hogeschool PXL is, dat is echter moeilijk 
uit te leggen� Je moet het proeven� Dat kan bijvoorbeeld 
door te kletsen met onze junior-collega’s (zo noemen 
wij onze 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� 

Natuurlijk vind je in dit boek alle info die je ook in de 
brochures van andere hogescholen vindt� Alleen doen wij 
het nog een beetje straffer� Vergeef ons deze afwijking in 
ons DNA: we willen altijd de beste zijn� En daarom doen we 
ook steeds nog net iets meer dan onze concullega’s� We 
bieden bijvoorbeeld extra ondersteuning in studentpoints, 
we waren in 2001 de allereerste hogeschool die laptops 
aan haar studenten aanbood, inclusief gratis gebruik van 
een draadloos netwerk� Ook vandaag zijn we nog steeds 
koploper op het vlak van ICT-geïntegreerd onderwijs en 
investeren versneld in Artificial Intelligence, blended learning 
en Augmented Reality in de klas�

Je zal het dan ook al snel doorhebben: dit is géén gewone 
hogeschool� Waarom? Omdat wij ons aan jou aanpassen, 
en aan de brede mix van studenten van diverse leeftijden� 
Jongeren van de huidige generatie zijn opgegroeid met 
digitale media� Kunnen razendsnel informatie terugvinden 
en filteren, kijken geen TV maar online, en hebben andere 
verwachtingen van het hoger onderwijs dan vorige 
generaties� Wij doen er alles aan om onze leeromgeving 
en leefomgeving zo aan te passen dat iedereen zich hier 
helemaal thuis voelt� 

Dat kunnen we niet als we zijn als iedereen� Daarom zijn we 
ook een unieke hogeschool, met onze wortels stevig in de 
Limburgse zandgrond� We durven al eens buiten de lijntjes 
kleuren, en stimuleren onze junior collega’s om geen saaie 
pieten te worden, maar geëmpassioneerde, ondernemende 
samen-werkers, die over het muurtje van hun vakgebied 
kunnen kijken� We noemen onze studenten dan ook junior-
collega’s� En ik durf hopen dat jij volgend jaar ook de stap 
zet en één van mijn junior-collega’s wordt !

BEN LAMBRECHTS
Algemeen Directeur
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ONTDEK  
HET HIER!

MEER WETEN? 

GRIET BEERTEN 
OPLEIDINGSHOOFD

 + 32 11 77 50 35
 + 32 474 26 28 70

 griet�beerten@pxl�be
 www�pxl�be/bedrijfsmanagement-allround-internationalbusiness

WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?

 PXL-BUSINESS

Professionele bachelor

BEDRIJFSMANAGEMENT 
ALLROUND2

DOELGROEP
BEDRIJFSMANAGEMENT ALLROUND² 
is ontworpen op maat van onze 
toekomstige junior-collega’s voor wie 
een voltijdse dagopleiding in combinatie 
met een job niet tot de mogelijkheden 
behoort�

STUDIEDUUR
Het studieprogramma 
BEDRIJFSMANAGEMENT ALLROUND² 
omvat een pakket van 180 studiepunten� 
Werkstudenten bieden we de mogelijkheid 
om dit modeltraject te spreiden over 6, 7 
of meer semesters��

Om de combinatie werken én studeren 
haalbaar te maken voorzien we een stage 
op maat voor een voltijds of deeltijds 
werkende�

Een studieduurverkorting kan 
aangevraagd worden op basis van EVC 
(Elders Verworven Competenties) of EVK 
(Elders Verworven Kwalificaties – andere 
studiebewijzen)� 

Vrijstellingen op basis van EVK kunnen 
vanuit de opleiding goedgekeurd worden 
op basis van de ingeleverde diploma’s en/
of getuigschriften van eerder gevolgde 
opleidingen�

Samen met de trajectbegeleider 
worden de mogelijkheden en het 

opleidingsprogramma ‘op maat’ 
besproken tijdens het intakegesprek�

ORGANISATIE
De avondopleiding wordt in een specifiek 
traject georganiseerd� Uiteraard worden 
dezelfde competenties nagestreefd als 
in de reguliere opleiding tot bachelor in 
het bedrijfsmanagement� We bieden ons 
onderwijs aan in een format van ‘blended 
learning’, een evenwichtige mix van 
contact- en afstandsonderwijs, met de 
klemtoon op authentieke leersituaties� 
Samen met de stage en de bachelorproef 
zorgen de elective courses ervoor dat je in 
de opleiding de focus kan leggen op een 
specifiek bedrijfsdomein (bv� supply chain, 
legal, finance, …)� Naast in september 
kan je ook starten met deze opleiding in 
november of februari�

TRAJECT EN PROGRAMMA 
LESMOMENTEN
De lesmomenten in de verschillende 
semesters worden georganiseerd 
gedurende 3 avonden per week (ma – di 
– do) van 18u-22u� Alle lessen worden 
ook gestreamd en zijn dus online life mee 
te volgen, opnames worden minimaal 
voor een week beschikbaar gesteld� Voor 
sommige les- en evaluatiemomenten is 
(fysieke) aanwezigheid verplicht�

STAGE
De stage loop je bij een onderneming 

in een afdeling naar keuze (financieel, 
marketing, logistiek, ���)� Dit kan ook op de 
huidige werkplek op voorwaarde dat het 
takenpakket aansluit bij de competenties 
die we verwachten van een toekomstig 
bachelor bedrijfsmanagement�

Tijdens het intakegesprek worden 
hierover praktische afspraken gemaakt 
in functie van je beschikbaarheid en de 
mogelijkheden van de onderneming waar 
je stage zal lopen� 

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Avondopleiding

  Verkorte opleiding

Werken én studeren, een uitdagende puzzel die aan populariteit wint. Het vraagt echter flexibiliteit, planning en 
engagement van de verschillende actoren. In het kader van levenslang leren maakt PXL-Business het mogelijk om met 
BEDRIJFSMANAGEMENT ALLROUND², de opleiding bedrijfsmanagement voor werkstudenten, deze combinatie te 
realiseren en het diploma Professionele bachelor bedrijfsmanagement te behalen. Met dit diploma op zak beschik je 
over alle competenties op het vlak van marketing, supply chain management, finance, IT én de nodige softskills om van 
je eigen onderneming een succes te maken of als ondernemende manager aan de slag te gaan in een onderneming of 
organisatie.
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AFKORTINGEN BIJ TABELLEN: 
∞  SP: studiepunten, 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd  

(contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)
*  Deze opleidingsonderdelen kunnen afhankelijk van de persoonlijke 

situatie in verschillende semesters opgenomen worden of in semester 7.  

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

SEMESTER 1 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP PERIODE

Soft skills 1 3 nov - jan

Engels 1 3 sept - nov

Marketing management 6 sept - jan

Financieel management 6 sept - jan

Digital skills 6 sept - jan

TOTAAL 24

SEMESTER 2

OPLEIDINGSONDERDEEL SP PERIODE

Frans 1 3 feb - jun

Economische actualiteit 3 feb - jun

Data-analyse 3 feb - jun

Recht 6 feb - jun

Soft skills 2 3 feb - jun

Management accounting 3 feb - jun

Meet the business 1 3 feb - jun

Facultatief: Stage op de eigenwerkplek* 5 feb - jun

TOTAAL 29

SEMESTER 3 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP PERIODE

Frans 2 3 sept - nov

Supply chain management 6 sept - jan

Financiële producten 6 sept - jan

Fiscaliteit 1 3 sept - jan

HR Essentials 3 nov - jan

Ondernemingsplan 3 sept - jan

TOTAAL 24

SEMESTER 4 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP PERIODE

Engels 2 3 feb - jun

Digital Exploration 3 feb - jun

Internationaal ondernemen 3 feb - jun

Fiscaliteit 2 3 feb - jun

Management & sales skills 3 feb - jun

Meet the business 2 6 feb - jun

Marktanalyse 3 feb - jun

Digitale vormgeving 3 feb - jun

Facultatief: Stage op de eigen werkplek* 5 feb - jun

TOTAAL 32

SEMESTER 5 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP PERIODE

Personal Branding 3 sept - jan

Digital marketing 3 sept - jan

Management Information Systems 6 sept - jan

Sociale wetgeving 3 sept - jan

Frans 3 3 sept - jan

Vennootschapswetgeving 3 sept - jan

E-commerce & webmarketing 3 sept - jan

Elective courses 3 sept - jan

TOTAAL 27

SEMESTER 6 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP PERIODE

Financiering en waardering 6 feb - jun

Professionele communicatie 3 feb - jun

Strategisch en duurzaam ondernemen 3 feb - jun

Elective courses 6 feb - jun

Engels 3 3 feb - jun

Risico-management & controle 3 feb - jun

X-factor 4

Facultatief: Stage op de eigen werkplek* 6

Facultatief: Bachelorproef* 10

TOTAAL 44

ACADEMISCHE KALENDER (SCHEMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN)

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MA APR MEI JUN JUL
18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

OJ1 Les V Les Ex Les V Les Ex LV Les V Les Ex D V

OJ2 Les V Les Ex Les V Les Ex LV Les V Les Ex D V

OJ3 Les V Les Ex Les V Les Ex LV Les V Les Ex D V

  Les = Project, labo, kennisoverdracht, ���
  Ex = Examens 

  V = Vakantie
  LV = Lesvrije week

  D = Deliberatieweek
       OJ = Opleidingsjaar
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 PXL-EDUCATION

Educatieve bachelor

KLEUTERONDERWIJS

JIJ WIL …
• Een gepassioneerde, creatieve kleuter-

leraar worden�
• Jonge kinderen zien groeien in hun 

ontwikkeling�
• Creatief aan de slag gaan met materia-

len en activiteiten�
• Je enthousiasme en energie tonen aan 

kleuters�
• Kleuters blijven boeien en inspireren�
• Met ouders, externen en collega’s 
 samenwerken, want teamwork makes 

the dream work!
• Grenzen verleggen op vlak van 
 muzische vorming of STEAM met 
 kleuters�

JOUW OPLEIDING
• Je ontdekt de wondere wereld van 

het onderwijs en maakt kennis met 
verschillende leergebieden van de kleu-
terschool�

• Je leert ICT te hanteren en op een 
correcte manier je stem te gebruiken�

• Je leert van en met elkaar en leert om-
gaan met diversiteit en onderzoekend 
handelen�

• Je leert hoe je de perfecte en inspire-
rende leeromgeving kan creëren�

• Je wordt vanaf jaar 1 al ondergedom-
peld in de praktijk van het lesgeven�

NET DAT TIKKELTJE MEER
• We geven praktijklessen in een authen-

tieke kleuterklas op onze campus�
• We geven je logopedische ondersteu-

ning i�f�v� stemgebruik en expressie�
• We bieden een keuzeaanbod van 

levensbeschouwelijke vakken: katho-
lieke godsdienst, niet-confessionele 
zedenleer of cultuurbeschouwing�

• We zijn een pluralistische hogeschool, 

dus je kan met ons diploma terecht in 
alle onderwijsnetten�

• We bieden een afstandstraject aan met 
online contacturen en 8 vrijdagen/aca-
demiejaar praktijklessen op de campus�

• We zijn een pluralistische hogeschool, 
dus je kan met ons diploma terecht in 
alle onderwijsnetten� 

ORGANISATIE
• HOE LANG DUURT DE OPLEIDING?

- Standaardtraject: 4 academiejaren 
van telkens ongeveer 45 studie-

 punten�
- Verkort traject is mogelijk voor wie 

vrijstellingen of reeds een bachelor- 
en/of masterdiploma heeft, na een 
gesprek met de trajectbegeleider�

• HOE EN WANNEER WORDT 
 DE LEERSTOF AANGEBODEN?

- BEGELEID ZELFSTANDIG WERK: 
opdrachten en verwerken leerstof/
zelfstudie

- ONLINE: dinsdag- en/of 
 donderdagavond: 19u00-22u00
- ON CAMPUS:8 vrijdagen per 
 academiejaar: 08u30-18u00

• HOE WORDEN DE STAGES 
 INGEPLAND?

- Er worden geen vaste stageweken 
gepland tijdens het academiejaar�

- De student plant zelf zijn stages in 
overleg met de stagecoördinator van 
PXL en de stageschool�

- In je eerste opleidingsjaar loop je 10 
dagen stage in het tweede semester�

- In het kader van onze praktijkgerichte 
aanpak hechten we veel belang aan 
stages� Als pluralistische hogeschool 
hebben we goede banden met alle 
onderwijsnetten� Je kan dus je stage 

lopen in de verschillende onderwijs-
netten�

• WELKE BEGELEIDING IS ER?
- Inhoudelijke begeleiding door 
 de vaklectoren:

o tijdens de online uren
o doorlopend via digitale tools

- Leercoach:
o aanspreekpunt voor 
 vakoverstijgende vragen
o 10 geroosterde momenten 
 en op afspraak

- Trajectbegeleider: op afspraak

MOET JE EEN STARTTOETS 
AFLEGGEN?
Als je je in ‘23-’24 wil inschrijven in de 
educatieve bacheloropleiding kleute-
ronderwijs, lager onderwijs of secundair 
onderwijs in een hogeschool in Vlaande-
ren, dan ben je verplicht de starttoets(en) 
lerarenopleiding te maken� Afhankelijk 
van je resultaat doorloop je nadien een 
verplicht remediëringstraject� Surf naar 
pxl.be/starttoets voor de meest actuele 
informatie� 

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Avondopleiding

 Afstandsonderwijs

  Verkorte opleiding

 Instap in februari mogelijk

Wil je studeren met nauwelijks verplaatsingen naar de hogeschool?  Wil je studeren en een gezin combineren? Wil je 
studeren en werken combineren? Dan is dit afstandstraject mét online contacturen en 1 dag per maand op de campus 
de ideale oplossing om kleuterleraar te worden.

ONTDEK  
HET HIER!

MEER WETEN? 

INE KOZIEL 
LECTOR PEDAGOOG / COÖRDINATOR

 + 32 485 57 21 08
 ine�koziel@pxl�be
 www�pxl�be/kleuteronderwijs

WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?
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september ‘23 oktober ‘23 november ‘23 december ‘23
M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

januari ‘24 februari ‘24 maart ‘24 april ‘24
M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 24 25 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 31 29 30

mei ‘24 juni ‘24 juli ‘24 augustus ‘24
M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

september ‘24 Legende

M D W D V Z Z Online On campus LKA 1

1 Leerbegeleiding On campus LKA 2

2 3 4 5 6 7 8 Examen On campus LKA 3

9 10 11 12 13 14 15 Vrije dagen On campus LKA 4

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

23

JAARPLANNING 2023-2024

CURRICULUMTABELLEN - STANDAARDTRAJECT
TRAJECTSCHIJF 1

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Basisvaardigheden 6 1

Ontwikkelingspsychologie 3 1

Het onderwijs, de kleuter en ik  4 1

Muzische vorming 1A 4 1

Mens en maatschappij 1 3 1

Prentenboeken in beeld 3 1

Verkenning van de kleuterschool - stage 1 (10 dagen) 4 2

Praktijkondersteuning 1 4 2

Pedagogisch-didactische basis 4 2

Wiskunde-ontluikende gecijferdheid 3 2

Wetenschappen en techniek 1 3 2

Muzische vorming 1B 4 2

TOTAAL 45

TRAJECTSCHIJF 3

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Keuzemodule levenbeschouwing 2 
(RKG/NCZ/Cultuurbeschouwing)

3 5

Keuzemodule levensbeschouwing 3 
(RKG/NCZ/Cultuurbeschouwing)

3 5+6

Zorg in de klas 7 5

Praktijkondersteuning werken zonder thema 4 5+6

Stage werken zonder thema
(2x 5 dagen + observatiedagen)

6 5+6

Geïntegreerde stage 2, (10 dagen + observatiedagen) 4 5+6

Cultuureducatie 5 6

Kritisch in de samenleving 3 6

LO2 en mens 5 6

Taal 2 5 6

TOTAAL 45

AFKORTINGEN BIJ TABELLEN: 
∞  SP: studiepunten - SEM: semester

OPMERKING: 
Per studiepunt: ± 3 contacturen (online en/of on campus) 

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

TRAJECTSCHIJF 2

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Pedagogisch-didactische kader: jongste kind 4 3

Muzische vorming 2 5 3

Wetenschappen en techniek 2 3 3

Wiskunde - tijd, ruimte, meten 3 3

Praktijkondersteuning themaplanning 4 3+4

Stage themaplanning, (2x 5 dagen + observatiedagen) 6 3+4

Geïntegreerde stage 1, (10 dagen + observatiedagen) 4 3+4

Pedagogisch-didactische kader: oudste kind 4 4

Taal 1 3 4

Lichamelijke opvoeding 1 5 4

Keuzemodule levensbeschouwing 1 3 4

TOTAAL 44

TRAJECTSCHIJF 4

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM

Praktijkondersteuning 3 3 7+8

Project leren & innoveren 6 7+8

Stage 3, (2x 5 dagen + 15 dagen 
+ observatiedagen)

19 7+8

Maatschappelijk engagement 4 7+8

Partners binnen en buiten de school 6 7+8

Bachelorproef 8 8

TOTAAL 46

LERARENOPLEIDING 
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 PXL-EDUCATION

Educatieve bachelor

LAGER ONDERWIJS

JIJ WIL …
• Grensverleggend leren denken en 

onderwijzen� 
• Een praktijkgerichte opleiding met 

ruime aandacht voor een authentieke 
context� 

• Voorbereid worden op alle facetten van 
het leraar zijn�

• Samenwerken met je leerlingen en je 
collega’s, maar ook met partners buiten 
de school� 

• Werk of topsport en studie combineren 
met een traject op maat�

JOUW OPLEIDING
• Tijdens je opleiding ontwikkel je je 

algemene vaardigheden en verdiep je 
je in vakinhoudelijke kennis� Je krijgt 
inzicht in het ontwerpen van rijke 
leeromgevingen en leert inspelen op de 
noden van élk kind�  

• Afhankelijk van jouw vooropleiding en 
je beschikbare tijd stellen we een traject 
op maat samen� Een standaardtraject 
duurt 4 jaar, de kortste variant 1,5 jaar� 

• We werken volgens het principe van 
mixed learning� Per opgenomen 
studiepunt heb je 3 of 4 uur les� De 
rest van de werktijd (zo’n 20 uur per 
studiepunt), presteer je zelfstandig� 

• Afhankelijk van je traject volg je 2 tot 
3 avonden per week les, op maandag, 
dinsdag en/of donderdagavond, telkens 
van 18�30-21�30 uur� Een kwart tot een 
derde van je lessen volg je online�  

• Je kent je lessenrooster vanaf de start 
van het academiejaar�

• Jij kiest wanneer je stage loopt zodat de 
combinatie werk/stage voor iedereen 
haalbaar is�

• We hechten veel belang aan stages� 
Hiervoor hebben we als pluralistische 
hogeschool banden met alle 
onderwijsnetten�

NET DAT TIKKELTJE MEER
• Het creëren van krachtige 

leeromgevingen oefen je in onze 
authentieke lagereschoolklas, en dankzij 
lesopnames die daar gemaakt zijn�

• Stagebegeleiding is een van onze 
sterkste punten: je krijgt geregeld 
bezoek van verschillende lectoren en 
ontvangt telkens uitgebreide feedback� 

• Je krijgt les van ervaren lectoren en 
leerkrachten lager onderwijs, die samen 
het beste uit jou halen� 

• Een logopediste leert je technieken 
voor een goed stemgebruik en een 
verzorgde uitspraak� 

• Frans is leuk, meertaligheid een troef� 
Je leert hoe je met de talige diversiteit 
in een klas kan omgaan zodat je 
leeromgeving nog sterker wordt� 

• ICT en mediawijsheid behoren 
onmiskenbaar tot het onderwijs van de 
toekomst� Als PXL-student raak je snel 
vertrouwd met de mogelijkheden en 
valkuilen�  

• De opleiding kreeg tijdens de 
kwaliteitstoets van 2021 lovende 
commentaar omwille van  haar 
curriculum, krachtige leeromgeving, 
personeel en eindniveau� 

JOUW TOEKOMST
• Het lager onderwijs schreeuwt om 

professionele en gepassioneerde 
leerkrachten� Je begeleidt elk jaar 
kinderen die graag leren en die onder 

jouw vleugels groeien tot meer 
zelfstandigheid en volwassenheid� 

• Ook tewerkstelling als zorgleerkracht of 
educatief medewerker behoort tot de 
mogelijkheden� 

• Heb je interesse in een carrière als 
leerkracht in het buitengewoon 
onderwijs? Kijk dan zeker naar de 
mogelijkheden van het postgraduaat 
‘Educational needs’� 

Met dit diploma ligt er niet alleen voor jou 
een mooie toekomst in het vooruitzicht, 
maar bouw je mee aan de toekomst van 
vele generaties�

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Avondopleiding

  Verkorte opleiding

 Instap in februari mogelijk

Wil je graag lagereschoolkinderen begeleiden tijdens hun leerproces en in hun persoonlijke groei? Samen met hen 
nieuwe horizonten verkennen? Heb je genoeg verantwoordelijkheidsgevoel, uitstraling en enthousiasme om een groep 
energieke kinderen te boeien en wil je bijdragen aan hun ontwikkeling tot wereldburgers van morgen? 
Wil je werk en studie combineren of is een avondtraject voor jou om andere redenen praktischer dan een dagopleiding? 
Dan is de avondopleiding educatieve bachelor lager onderwijs vast iets voor jou. 

ONTDEK  
HET HIER!

MEER WETEN? 

ELS HUYGENS 
COÖRDINATOR

 + 32 498 30 41 87
 lageronderwijsavond@pxl�be
 www�pxl�be/lageronderwijs 

WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?
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DE SPECIFIEKE TRAJECTEN ZIJN TERUG TE VINDEN OP ONZE WEBPAGINA
pxl�be/lageronderwijs (traject op maat)

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

LERAAR  
LAGER  
ONDERWIJS

D
IP

LO
M

A
T

R
A

J
E

C
T

Bezit je een diploma
hoger onderwijs? 

(minstens diploma bachelor)

Bezit je een diploma
van leraar?

Leraar 
kleuter- 

onderwijs

Leraar 
secundair 
onderwijs

VERSNELD TRAJECT 
VOOR WIE PEDAGOGISCH

 DIPLOMA HEEFT
LLP-88SP

VERSNELD TRAJECT 
VOOR WIE DIPLOMA 

HOGER ONDERWIJS HEEFT 
LLH-118SP

Bezit je een diploma 
van leraar?

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

VERSNELD TRAJECT 
 VOOR WIE EEN  

SLO-DIPLOMA HEEFT
LLL-120SP

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

VOLLEDIG TRAJECT  
OP 3 JAAR 

LLO-180SP

Wanneer wil je les 
volgen?

JA

JA NEE

OVERDAG AVONDNEE

VOLLEDIG TRAJECT  
OP 4 JAAR 

LLW-180SP

Kies
      je traject

JA NEE

NEE

Alle trajecten kunnen overdag of ‘s avonds gevolgd worden. Hoelang de opleiding duurt, hangt af van deze keuze en het instapmoment. Bijkomende vrijstellingen zijn mogelijk naargelang de specifieke vooropleiding.

VERSNELD TRAJECT  
VOOR  

KLEUTERONDERWIJZERS
LLK-78SP

JA

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

Bezit je een diploma 
van pedagogische 

master?

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

LERAAR  
LAGER  
ONDERWIJS

D
IP

LO
M

A
T

R
A

J
E

C
T

Bezit je een diploma
hoger onderwijs? 

(minstens diploma bachelor)

Bezit je een diploma 
van pedagogische 

master?

Bezit je een diploma
van leraar?

Leraar 
kleuter- 

onderwijs

Leraar 
secundair 
onderwijs

VERSNELD TRAJECT 
VOOR WIE PEDAGOGISCH

 DIPLOMA HEEFT
LLP-88SP

VERSNELD TRAJECT 
VOOR WIE DIPLOMA 

HOGER ONDERWIJS HEEFT 
LLH-118SP

Bezit je een diploma 
van leraar?

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

VERSNELD TRAJECT 
 VOOR WIE EEN  

SLO-DIPLOMA HEEFT
LLL-120SP

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

VOLLEDIG TRAJECT  
OP 3 JAAR 

LLO-180SP

Wanneer wil je les 
volgen?

JA

JA NEE

OVERDAG AVONDNEE

VOLLEDIG TRAJECT  
OP 4 JAAR 

LLW-180SP

Kies
  je traject

JA NEE

NEE

Alle trajecten kunnen overdag of ‘s avonds gevolgd worden. Hoelang de opleiding duurt, hangt af van deze keuze en het instapmoment. Bijkomende vrijstellingen zijn mogelijk naargelang de specifieke vooropleiding.

VERSNELD TRAJECT  
VOOR  

KLEUTERONDERWIJZERS
LLK-83SP

JA

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR 
LAGER ONDERWIJS

LERARENOPLEIDING 

STARTTOETS
Als je je in ‘23-’24 wil inschrijven in de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs 
in een hogeschool in Vlaanderen, dan ben je verplicht de starttoets(en) lerarenopleiding te maken. Afhankelijk van je resultaat 
doorloop je nadien een verplicht remediëringstraject. Surf naar pxl.be/starttoets voor de meest actuele informatie. 
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ONTDEK  
HET HIER!

MEER WETEN? 

DANNY ROBBEN 
OPLEIDINGSHOOFD

 + 32 484 35 55 43
 danny�robben@pxl�be
 www�pxl�be/up

WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?

 PXL-EDUCATION UP

Verkorte educatieve bachelor en educatief graduaat

SECUNDAIR ONDERWIJS

JIJ WIL …
• Als coach een relatie opbouwen met 

jongeren en samen met je leerlingen 
nieuwe horizonten verkennen� 

• Je enthousiasme en passie voor je vak 
tonen om jongeren constant te boeien� 

• Je verdiepen in een cluster van 
vakken waarvoor je op basis van jouw 
bachelordiploma of beroepservaring 
onderwijsbevoegd wordt� 

• Samenwerken met studenten, collega’s, 
ouders, partners in het onderwijsveld� 
Want teamwork makes the dream work!

TROEVEN  
PXL-EDUCATION UP
• Een opleiding op maat op basis van het 

beroepsprofiel�
• We stomen je helemaal klaar om 

een competente allround leraar 
te worden die zelfverzekerd voor 
de klas staat! Dit doen we op basis 
van drie centrale pijlers: didactisch 
competent – pedagogisch competent 
– professioneel competent� Deze drie 
competenties probleemloos en zonder 
vrees aangaan? Dat kan met de pijler 
'startcompetent' in de educatieve 
graduaatsopleiding� 

• Leren en werken combineren? 
Geen probleem met onze flexibele 
opleidingen!

• Volg een lerarenopleiding op maat 
dankzij ons ruim aanbod aan trajecten�

• Start de opleiding in september of 

februari en maak de keuze tussen dag-, 
avond- en/of zaterdagonderwijs� Verder 
kan je kiezen voor een combinatie 
van contact- en afstandsonderwijs, 
online onderwijs of grotendeels voor 
afstandsonderwijs� stageplaatsen 
en spreiding van activiteiten mag je 
helemaal zelf kiezen!

• Opleidingen die je een identiteit geven 
in het onderwijslandschap� Er is ruimte 
voor talentontwikkeling en profilering: 
ontwikkel je eigen profiel en identiteit 
als leraar onder begeleiding van ervaren 
coaches� 

 Kortom, jij wordt een leraar die het 
verschil maakt voor een leerling, een 
klas, een school en de samenleving …

• Profiteer als student mee van 
 het PXL-netwerk�
• Jij bent een volwaardige partner in 

het brede PXL-netwerk en neemt een 
verantwoordelijke rol op in je eigen 
leerproces� Samen met de lectoren, 
vakexperten en mentoren uit alle 
onderwijsnetten creëer jij de toekomst! 

JOUW TOEKOMST
• Ga aan de slag als leraar secundair 

onderwijs binnen de verschillende 
onderwijsnetten of als leraar secundair 
onderwijs in andere onderwijsvormen: 
methodescholen, onderwijs aan 
volwassenen, tweedekansonderwijs, 
deeltijds of buitengewoon onderwijs�

• Wil je wat anders doen dan 
lesgeven? Wat dacht je van educatief 

medewerker in musea, uitgeverijen, 
onderwijsbesturen of non-profit 
organisaties …

• Denk je eraan dat je als bachelor 
secundair onderwijs in een verkort 
traject een bijkomend derde 
onderwijsvak kan behalen?

• Wil je eindigen met een masterdiploma 
in the pocket? Dan kan je een 
academische master behalen via een 
schakelprogramma, vaak in 2 jaar 
waardoor je master & leraar bent�

• Ook de postgraduaten Educational 
needs, Cultuureducator, Auti-
coach, Educational leaderschip, 
Niet-confessionele zedenleer, 
Digitaal leren, Hoogbegaafdheid en 
Studiekeuzebegeleiding zijn mooie 
aansluitende trajecten! 

 Instap in februari mogelijk

Heb jij een diploma hoger onderwijs of drie jaar relevante beroepservaring op zak? Wil je het graag over een andere 
boeg gooien en leraar worden? Dan kan je je inschrijven aan PXL-Education UP! In ons centrum PXL-Education 
UP maken we van jou een leraar met de X-factor! Wij maken van jou een echte PXL-leraar. Als PXL-leraar ben jij 
inspirerend en gedreven, reflectief en onderzoekend, vakinhoudelijk en vakdoorbrekend en team- en netwerkgericht. 
Kortom, je hebt alle troeven op zak om zelfverzekerd voor de klas te staan! 
Dankzij een ervaren team van lerarenopleiders verwerf je de nodige beroepscompetenties. Niet zomaar, 
maar in een warme, verbindende en uitdagende leeromgeving. Laat jouw voetafdruk achter in het onderwijs dankzij 
je vakinhoudelijke, vakdidactische, pedagogische expertise, inzetbaarheid en unieke identiteit. Wil jij een zelfverzekerde 
PXL-leraar worden? Dan heten we je van harte welkom in PXL-Education UP!
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LERARENOPLEIDING 

KIES JE TRAJECT
LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

STARTTOETS
Als je je in ‘23-’24 wil inschrijven in de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs 
in een hogeschool in Vlaanderen, dan ben je verplicht de starttoets(en) lerarenopleiding te maken. Afhankelijk van je resultaat 
doorloop je nadien een verplicht remediëringstraject. Surf naar pxl.be/starttoets voor de meest actuele informatie. 

KIES JE TRAJECT EN WORD 

LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

LERAAR 
SECUNDAIR ONDERWIJS
VOOR 1 ONDERWIJSVAK

LS1 - 49/54 SP

BEZIT JE 
EEN DIPLOMA 

LERAAR?

BEZIT JE 
EEN DIPLOMA 

LERAAR?

WIL JE 
ONDERWIJS-

BEVOEGDHEID
OP BASIS VAN JE 

HUIDIG DIPLOMA?

DIPLOMA

TRAJECT

BEZIT JE EEN DIPLOMA 
HOGER ONDERWIJS?
(minstens diploma bachelor)

NEE

NEE

JA

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

LERAAR 
SECUNDAIR ONDERWIJS 

VOOR 2 ONDERWIJSVAKKEN
LS2 - 120 SP

DIPLOMA

TRAJECT

JA

JA

JA

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

LERAAR 
SECUNDAIR ONDERWIJS

VERKORT
LSV - 60 SP

DIPLOMA

TRAJECT

NEE

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

LERAAR 
SECUNDAIR ONDERWIJS 

VOOR 2 ONDERWIJSVAKKEN
LS2 - 136 SP

DIPLOMA

TRAJECT

HEB JE 3 JAAR 
NUTTIGE 

BEROEPSERVARING  
IN EEN TECHNISCH 
OF PRAKTIJKVAK?

NEE

NEEJA

EDUCATIEF GRADUAAT 
SECUNDAIR ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

LERAAR 
SECUNDAIR ONDERWIJS

GRADUAAT
LSG - 90 SP

LERAAR 
SECUNDAIR ONDERWIJS

STANDAARD
LSO - 180 SP

DIPLOMA DIPLOMA

TRAJECT TRAJECT

PXL-EDUCATION UP PXL-EDUCATION UP
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Verkorte educatieve bachelor

SECUNDAIR ONDERWIJS

VERKORT TRAJECT (LSV) 
VOOR WIE? 
Je hebt een diploma hoger onderwijs� Als je ruime tijd per week 
kan investeren in de opleiding, dan volg je het jaartraject� Als je 
werk en opleiding wil combineren, dan volg je een flexibel traject�

DOEL? 
Je verwerft onderwijsbevoegdheid op basis van jouw bachelordi-
ploma� De precieze bevoegdheden kan je terugvinden op https://
data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ 

HOE? 
In het jaartraject volg je overdag les op maandag en donderdag� 
Op woensdagvoormiddag is er de mogelijkheid om een 
keuzevak te volgen� In het flexibel traject met een gemiddelde 
studieduur van 2 jaar kies je per semester grotendeels zelf de 
opleidingsonderdelen en de lesdagen en uren� Er kan les gevolgd 
worden op maandag-, dinsdag, woensdag- en donderdagavond 
en op zaterdagvoormiddag� 

In beide trajecten kan je bepaalde opleidings-onderdelen online 
en ook via afstandsonderwijs volgen en de praktijkstages flexibel 
plannen�

WANNEER?
Je kan deze opleiding zowel in september als in februari starten�

TABEL LSV JAARTRAJECT/FLEXIBEL TRAJECT 
OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU PRA

 DIDACTISCH COMPETENT
Didactische basis (A) 5 40
Vakdidactiek (enkel mogelijk in afstandsonderwijs) 4 12
Vakdidactisch atelier 6 40 x
Stage 1 6 x
Stage 2 6 x

 PEDAGOGISCH COMPETENT
Pedagogische basis (A) 5 40
Diversiteit en klasmanagement (A) 5 40
Coaching en leerlingbegeleiding 5 40
Pedagogische stage 3 x

 PROFESSIONEEL COMPETENT
Professionele basis 3 12 x
Professionele context (A) 4 30
Profilering 4 x
Actie-onderzoek 4 x
TOTAAL 60

Je kan deze opleiding ook volgen via het werkplekleren-traject 
(‘leraar-in-opleiding’) als je tewerkgesteld bent als leraar in het 
onderwijs� Je wordt intensief begeleid door een LIO-coach en 
mentor op je werkplek� Je komt enkel naar het centrum voor de 
meer theoretische opleidingsonderdelen en de supervisiesessies� 
Je kan bepaalde opleidingsonderdelen online en ook via af-
standsonderwijs volgen� Je kan de opleiding voltooien op 1 jaar�

TABEL LSV WERKPLEKLEREN-TRAJECT 
OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU PRA

 DIDACTISCH COMPETENT
Didactische basis (A) 5 40
Vakdidactiek (enkel mogelijk in afstandsonderwijs) 4 12
Werkplekleren 1 12 x
Werkplekleren 2 13 x

 PEDAGOGISCH COMPETENT
Pedagogische basis (A) 5 40
Diversiteit en klasmanagement A – werkplekleren 5
Coaching en leerlingbegeleiding A – werkplekleren 5

 PROFESSIONEEL COMPETENT
Professionele basis 3 12 x
Professionele context (A) 4 30
Actie-onderzoek 4 x
TOTAAL 60

VOOR 1 ONDERWIJSVAK (LS1)
VOOR WIE? 
Je hebt een diploma hoger onderwijs en bevoegdheid als leraar� 

DOEL? 
Je wil een bijkomende onderwijsbevoegdheid verkrijgen� 

HOE? 
Je volgt de vakinhoud en vakdidactiek van 1 onderwijsvak en kan 
de stages flexibel plannen� De minimale studieduur bedraagt 1 jaar�

VOOR 2 ONDERWIJSVAKKEN 
(LS2)
VOOR WIE? 
Je hebt een diploma hoger onderwijs of het educatief 
graduaatsdiploma (of ermee gelijkgesteld)� 

DOEL? 
Je wil (bijkomende) onderwijsbevoegdheid verkrijgen voor  
2 onderwijsvakken�

HOE? 
Je volgt een traject op maat op basis van je diploma� De minimale 
studieduur bedraagt 2 jaar�

TABEL LS1 EN LS2 
VOOROPLEIDING LS1 LS
LKO 56 SP
LLO 56 SP
LSO 49 SP
HO + leraar 49 SP
HO 135 SP
SO + leraar 120 SP

Voor de opmaak van een traject op maat voor LS1 of LS2: neem 
contact op met de trajectbegeleidster astrid�geunes@pxl�be

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Afstandsonderwijs

  Verkorte opleiding

 Instap in februari mogelijk

 PXL-EDUCATION UP
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Educatief graduaat

SECUNDAIR ONDERWIJS

GRADUAAT (LSG)
VOOR WIE? 
Je hebt minstens 3 jaar nuttige beroepservaring die in aanmerking 
komt om een technisch of praktijkvak te geven en wenst werk en 
opleiding te combineren in een flexibel traject�

DOEL? 
Je verwerft onderwijsbevoegdheid voor een vakdomein 
gerelateerd aan jouw beroepservaring� De precieze bevoegdheden 
kan je terugvinden op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/
bekwaamheidsbewijzen/ 

HOE? 
Je kiest per semester grotendeels zelf de opleidingsonderdelen 
en de lesdagen en uren� Er kan les gevolgd worden op maandag-, 
dinsdag- en donderdagavond en op zaterdagvoormiddag� 
De minimale studieduur bedraagt 1,5 jaar� Je kan bepaalde 
opleidingsonderdelen online en ook via afstandsonderwijs volgen 
en de praktijkstages flexibel plannen�

WANNEER?
Je kan deze opleiding zowel in september als in februari starten�

TABEL LSG FLEXIBEL TRAJECT 
OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU PRA

 STARTCOMPETENT
Taal en communicatie 1 3 15
Taal en communicatie 2 3 15
ICT 3 15
Onderzoekscompetenties 4 15

 DIDACTISCH COMPETENT
Didactische basis (A) 6 40
Vakdidactiek (enkel mogelijk in afstandsonderwijs) 4 12
Vakdidactisch atelier 7 40 x
Praktijkbegeleiding (duaal leren) 5 9 x 
Stage 1 7 x
Stage 2 7 x

 PEDAGOGISCH COMPETENT 
Pedagogische basis (A) 6 40
Diversiteit en klasmanagement (A) 6 40
Coaching en leerlingbegeleiding 6 40
Pedagogische stage 4 x

 PROFESSIONEEL COMPETENT
Professionele basis 4 12 x
Professionele context (A) 5 30
Profilering 5 x
Innovatief ontwerpen 5 x
TOTAAL 90

Je kan deze opleiding ook volgen via het werkplekleren-traject 
(‘leraar-in-opleiding’) als je tewerkgesteld bent als leraar TV/PV 
in het onderwijs� Je wordt intensief begeleid door een LIO-coach 
en mentor op je werkplek� Je komt enkel naar het centrum voor 
de meer theoretische opleidingsonderdelen en de supervisieses-
sies� Je kan bepaalde opleidingsonderdelen online en ook via af-
standsonderwijs volgen� De gemiddelde studieduur bedraagt 2 jaar�

TABEL LSG-WERKPLEKLEREN-TRAJECT 
OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU PRA

 STARTCOMPETENT
Taal en communicatie 1 3 15
Taal en communicatie 2 3 15
ICT 3 15
Onderzoekscompetenties 4 15

 DIDACTISCH COMPETENT
Didactische basis (A) 6 40
Vakdidactiek (enkel mogelijk in afstandsonderwijs) 4 12
Praktijkbegeleiding (duaal leren) 5 9
Werkplekleren 1 14 x
Werkplekleren 2 16 x

 PEDAGOGISCH COMPETENT 
Pedagogische basis (A) 6 40
Diversiteit en klasmanagement A – werkplekleren 6
Coaching en leerlingbegeleiding A – werkplekleren 6

 PROFESSIONEEL COMPETENT
Professionele basis 4 12 x
Professionele context (A) 5 30
Innovatief ontwerpen 5 x
TOTAAL 90

AFKORTINGEN BIJ TABELLEN: 
∞  SP: studiepunten, 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd  

(contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)
∞  LKO: Leraar kleuteronderwijs
∞  LLO: Leraar lager onderwijs
∞  LSO: Leraar secundair onderwijs
∞  HO: Hoger onderwijs
∞  SO: Secundair onderwijs
∞  CU: totaal aantal contacturen = te volgen lesuren
∞  (A): ook mogelijk in afstandsonderwijs
∞  PRA: bevat praktijk

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

MEER WETEN? 

DANNY ROBBEN 
OPLEIDINGSHOOFD

 + 32 484 35 55 43
 danny�robben@pxl�be
 www�pxl�be/up

ONTDEK  
HET HIER!

WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Dagonderwijs (deeltijds)

 Avondopleiding

 Afstandsonderwijs

  Verkorte opleiding

 Instap in februari mogelijk

LERARENOPLEIDING 
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ONTDEK  
HET HIER!

MEER WETEN? 

MONIQUE RATAJCZAK
OPLEIDINGSHOOFD

 + 32 11 77 52 43
 + 32 472 85 48 41

 monique�ratajczak@pxl�be
 www�pxl�be/verpleegkunde

WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?

 PXL-HEALTHCARE

Werktraject bachelor 

VERPLEEGKUNDE

DOELGROEP
Het werktraject richt zich naar werkenden 
die een carrièreswitch naar de zorgsector 
overwegen� We stellen meermaals vast dat 
iemand door contact met de zorgsector 
goesting krijgt om zelf de stap te zetten 
naar een job in de zorg� Vaak is het aantal 
lesdagen of contacturen, evenals het 
verlies aan inkomen door stopzetten van 
de job een hinderpaal om de uiteindelijke 
sprong te wagen� Hierdoor loopt de 
zorgsector heel wat broodnodige talenten 
mis!

STUDIEDUUR
De opleiding Bachelor in de Verpleeg-
kunde bestaat uit 240 studiepunten die 
aangeboden worden in 4 jaar� Een studie-
duurverkorting kan aangevraagd worden 
op basis van EVC (Elders Verworven 
Competenties – werkervaring e�a�) of EVK 
(Elders Verworven Kwalificaties – andere 
studiebewijzen)� 

De EVC-procedure bestaat uit een 
motiverend schrijven, een intakeproce-
dure, het aantonen van competenties via 
een portfolio, bijkomende testen en een 
evaluatiegesprek� Om deze studenten bij 
het opstellen van hun dossier voldoende 
ondersteuning te bieden, wordt voor hen 
een EVC-begeleider aangeduid�

Vrijstellingen op basis van EVK kunnen 
vanuit de opleiding goedgekeurd worden 
op basis van de door de student ingele-
verde diploma’s en/of getuigschriften van 
eerder gevolgde opleidingen�
Spreiding van de trajectschijven over 

meerdere academiejaren is mogelijk in 
functie van de individuele noden en de 
haalbaarheid voor de werkstudent�

ORGANISATIE VAN HET 
WERKTRAJECT
Het werktraject wordt in een specifiek 
format georganiseerd, waarbij dezelfde 
competenties nagestreefd worden 
als in de reguliere opleiding tot 
Bachelor in de Verpleegkunde� In het 
werktraject van de bachelor opleiding 
verpleegkunde hanteren we een unieke 
en vernieuwende onderwijsaanpak� 
Door onze authentieke leeromgeving 
waarin diverse onderwijsvormen een 
plaats krijgen, dagen we onze studenten 
uit om hun grenzen te verleggen� Naast 
een onderwijsaanbod op maat van de 
werkstudent draagt een intensieve en 
persoonlijke coaching ertoe bij dat elke 
student kan uitgroeien tot een excellente 
zorgprofessional�

STUDEREN IN HET WERKTRAJECT 
OMVAT:
• ProbleemGestuurd Onderwijs 

(PGO): werken vanuit concrete 
probleemsituaties

• Blended learning: een combinatie van 
contactonderwijs en e-learning

• Vaardigheidsonderwijs en leren in het 
skillslab

• Klinisch redeneren
• Simulatieonderwijs
• Stages

- competentiegericht onderwijs
- studentgecentreerd onderwijs
- maximale coaching van het 

leerproces
- kleine groepen (14-15 studenten)
- integratie van leerinhouden

De student in het werktraject dient 
er rekening mee te houden dat het 
onderwijs georganiseerd is met minimale 
contacturen, om de combinatie werken 
en studeren mogelijk te maken� Dit 
betekent dat delen van het onderwijs 
zo georganiseerd zijn dat zelfstudie 
en opdrachten noodzakelijk zijn� Dit 
vraagt van de student thuis nog enige 
voorbereidingstijd�

TRAJECT
EERSTE, TWEEDE EN DERDE 
TRAJECTSCHIJF
Lesmomenten: de lessen worden 
georganiseerd op 1 vaste lesdag per week 
en dit op dinsdag tussen 13�30 uur en 
22�00 uur� De aanvang van de lessen is 
voorzien in kalenderweek 38 op dinsdag 
19 september 2023�

VIERDE TRAJECTSCHIJF
Lesmomenten: de lessen worden in dit 
jaar samen gevolgd met de studenten 
van het reguliere dagprogramma� De 
vaste lesdag is maandag� De aanvang 
van de lessen is hier eveneens voorzien 
in kalenderweek 38 op maandag 18 
september 2023�

DE OPLEIDING
INSTAPMOMENTEN
Instapmomenten voor de eerste 
trajectschijf zijn voorzien op:
• 19 september 2023

De opleiding tot bachelor in de verpleegkunde vormt je tot een ‘excellente professional’ die met grote verantwoorde-
lijkheid middenin het actuele zorglandschap een centrale rol vervult. Dankzij deze opleiding word je een top verpleeg-
kundige die de zorg kwaliteitsvol uitvoert, organiseert en coördineert in zeer diverse zorg- en welzijnsdomeinen. Naast 
“real life” trainingen in technische en communicatieve vaardigheden, brengen we je de nodige skills bij om leiderschap 
op te nemen waar nodig. We nemen je doorheen het curriculum mee in je persoonlijke ontwikkeling zodat je klaar bent 
voor de grote uitdagingen binnen het brede werkveld!
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AFKORTINGEN BIJ TABELLEN: 
∞  SP: studiepunten, 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd  

(contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

OPLEIDINGSJAAR 3/2

OPLEIDINGSONDERDEEL SP KALENDERWEEK

GGZ en ouderenzorg (theorie) 9
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

GGZ en ouderenzorg (praktijk) 5
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Stage GGZ en ouderenzorg 12
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Klinische zorgtrajecten 2 (theorie) 9
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Klinische zorgtrajecten 2 (praktijk) 5
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Stage Klinische zorgtrajecten 2 12
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Wetenschap en innovatie 2 (stroomblok) 4 1 - 17 en 18 - 34

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 3 
(stroomblok)

4 1 - 34

TOTAAL 60

OPLEIDINGSJAAR 4

OPLEIDINGSONDERDEEL SP KALENDERWEEK

Acute zorg 4 1 - 8

Interdisciplinaire eerstelijnszorg 4 8 - 16

Contractstage 1 15 1 - 16

Keuzeblok A 4 18 - 25

Keuzeblok B 4 25 - 34

Contractstage 2 15 18 - 34

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 4 
(stroomblok)

4 1 - 34

Bachelorproef 10 1 - 34

TOTAAL 60

OPLEIDINGSJAAR 1

OPLEIDINGSONDERDEEL SP KALENDERWEEK

Fundamenten voor verpleegkunde (theorie) 9 1 - 8

Fundamenten voor verpleegkunde (praktijk) 5 1 - 8

Menselijk functioneren 1 (theorie) 9 9 - 16

Menselijk functioneren 1 (praktijk) 5 9 - 16

Verpleegkunde gekaderd (theorie en 
praktijk)

8
18 - 21 of  
22 - 25

Exploratiestage 6
18 - 21 of  
22 - 25

Menselijk functioneren 2 (theorie) 9 26 - 34

Menselijk functioneren 2 (praktijk) 5 26 - 34

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 1 
(stroomblok)

4 1 - 34

TOTAAL 60

OPLEIDINGSJAAR 2/3

OPLEIDINGSONDERDEEL SP KALENDERWEEK

Klinische zorgtrajecten 1 (theorie) 9
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Klinische zorgtrajecten 1 (praktijk) 5
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Stage Klinische zorgtrajecten 1 12
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Gezin en kind (theorie) 9
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Gezin en kind (praktijk) 5
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Stage Gezin en kind 12
1 - 8 of 9 - 16 of  

18 - 25 of 26 - 34

Wetenschap en innovatie 1 (stroomblok) 4 1 - 17 en 18 - 34

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 2 
(stroomblok)

4 1 - 34

TOTAAL 60

ACADEMISCHE KALENDER (SCHEMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN)

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MA APR MEI JUN JUL
18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

TS1
Les

V
Les Ex E Les x

V
Les Ex

LV
Les S

V
Ex Les

Ex D VS Les
SB SB SB SB SB

TS2
Les

V
Les Ex S

V LV
Les

V
Ex S

D
SB SB SB SB Ex

TS3
Les

V
Les Ex S

V LV
Les

V
Ex S

D V
SB SB SB SB Ex

TS4
Les

V
Les Ex Les

V
Les Ex

LV
Les

V
Ex Les Ex

Contractstage 1 Contractstage 2
D V

SB SB SB Ex B B Ex

  Les = (hoorcolleges, practica, begeleid 
       zelfstandig werk, projectwerk, ���)�

  Ex = Examens 
  V = Vakantie

  LV = Lesvrije week
  D = Deliberatieweek

  S = Stage
  SB = Stroomblok

  B = Bachelorproef
  Groene week

       TS = Trajectschijf

• 21 november 2023
• 12 februari 2024

EVALUATIEMOMENTEN
In de Bacheloropleiding Verpleegkunde 
aan Hogeschool PXL wordt gewerkt 
met geïntegreerd onderwijs volgens 
het Probleem Gestuurd Onderwijs� Dit 
betekent dat er gewerkt wordt met 
blokken van 8 lesweken� Elk blok is een 
afgerond geheel� Aan het einde van ieder 

blok volgt een bloktoets�
Er wordt een creditbewijs ontvangen voor 
elk opleidingsonderdeel/blok dat afgerond 
wordt met een score van 10/20� Het 
behalen van het bachelordiploma gebeurt 
volgens dezelfde regels en examens als 
deze voor de reguliere studenten�

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

 Dagonderwijs (deeltijds)

 Avondopleiding

 Afstandsonderwijs

  Verkorte opleiding

 Instap in februari mogelijk
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VOORINSCHRIJVINGEN
Voorinschrijven voor academiejaar 2023-
2024 kan je vanaf 23 november 2022 
online doen� 

LET OP: je voorinschrijving betekent niet 
dat je definitief bent ingeschreven� Je zal 
later, bv� na het behalen van je diploma 
secundair onderwijs, nog enkele stappen 
moeten ondernemen om je inschrijving 
definitief te maken� Het academiejaar 
2023-2024 start op maandag 18 
september 2023� In de week voor de 
start van het academiejaar organiseert 
Hogeschool PXL introductiedagen voor 
eerstejaarsstudenten om hen wegwijs 
te maken en op gepaste manier te 
verwelkomen� Bij je definitieve inschrijving 
ontvang je hierover meer info� Voor 
PXL-Music en PXL-MAD kan je je pas 
voorinschrijven na kennisname van de 
resultaten van de toelatingsproef en op 
voorwaarde dat je geslaagd bent�

ADMINISTRATIEVE  
AFHANDELING VAN  
DE INSCHRIJVING
Om je inschrijving te finaliseren, heb 
je twee opties: of je kan ervoor kiezen 
om langs te komen bij de Dienst 
Studentenadministratie, of je schrijft je 
volledig online in�

WANNEER?
De inschrijvingen voor het academiejaar 
2023-2024 starten op 3 juli 2023� De 
hogeschool is gesloten van 17 juli tot en  
met 16 augustus� Wil je graag op onze 
campus langskomen dan maak je een 
afspraak via de afsprakenplanner die je 
vindt op www.pxl.be/inschrijvingen� 
Volledig online inschrijven kan je doen via 
de instructies die je per mail krijgt na je 
voorinschrijving�

WAAR?
Nieuwe studenten worden ingeschreven 
in gebouw D van Campus Elfde Linie 
(Elfde-Liniestraat 23A, Hasselt) voor alle 
opleidingen van Hogeschool PXL� De 
Elfde-Liniestraat is een zijstraat van de 
grote ring (Gouverneur Verwilghensingel), 
in de nabije omgeving van het stedelijk 
zwembad en het Kapermolenpark� 
Hogeschool PXL is eveneens te bereiken 
met de bus (halte zwembad Hasselt/halte 
Handelsschool)�

INSCHRIJVEN  
AAN HOGESCHOOL PXL

 PRAKTISCHE INFO INSCHRIJVINGEN

WAT MOET JE 
MEEBRENGEN?
Om je in te schrijven, moet je voldoen 
aan de toelatingsvoorwaarden die je 
kan terugvinden op de website 
www.pxl.be/toelatingsvoorwaarden� 
Indien je niet voldoet aan de toelatings-
voorwaarden, kan je bij dienst studie-
voortgang terecht om de mogelijkheid 
van ‘afwijkende toelatingsvoorwaarden’ 
te bespreken (contacteer hen op 
studievoortgang@pxl.be)�

VOLGENDE DOCUMENTEN 
MOET JE MEEBRENGEN 
WANNEER JE JE KOMT  
INSCHRIJVEN:
• Je identiteitskaart�
• Je diploma secundair onderwijs/

certificaat dat toelating geeft (zie 
toelatingsvoorwaarden)�

• Je rapporten van je eerdere studies in 
het hoger onderwijs�

• Het deelnamecertificaat van de 
starttoets als je inschrijft voor een 
bacheloropleiding van PXL-Education� 
Voor PXL-Education kan je je 
inschrijving pas vervolledigen als je het 
deelnamecertificaat van de starttoets 
kan voorleggen bij inschrijving�

• Het bewijs dat je geslaagd bent voor de
 toelatingsproef, indien je inschrijft voor 

een van de opleidingen van PXL-MAD�
• Het bewijs dat je de Nederlandse taal 

machtig bent, als je geen diploma 
van secundair onderwijs in het 
Nederlands kan voorleggen (zie 
toelatingsvoorwaarden)�

WAT KOST JE DAT?
• Zonder recht op een studietoelage 

van de Vlaamse Overheid betaal je in 
academiejaar 2023-2024 voor een 
diploma- of creditcontract van 40 
studiepunten 822,10 euro� 

• Wanneer je als nieuwe student recht 
meent te hebben op een studiefinan-
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ciering, kan je tot aan de afhandeling 
van je dossier van het verminderde 
studiegeld genieten� In dit geval kan 
je terecht bij de Studietoelage van de 
Vlaamse overheid om een berekening 
te laten maken of je in aanmerking 
komt voor een studietoelage� 

• Voor academiejaar 2023-2024 wordt 
er gekeken naar het aanslagbiljet van 
aanslagjaar 2022, inkomsten 2021� Na 
een berekening met positief resultaat 
zal het studiegeld voorlopig verminderd 
worden naar het beurstarief� 

• Indien je recht hebt op een studie-
toelage, moet je hiervan een bewijs 
inleveren op de dienst studiegelden 
voor 1 april 2024� 

• Het studiegeld dat je betaalt voor een 
academiejaar, hangt af van het aantal 
studiepunten waarvoor je bent inge-
schreven� 

• ‘Bijna Beurs’ betekent dat je geen 
studietoelage krijgt, maar dat 
het referentie-inkomen om een 
studietoelage te krijgen niet hoger 
ligt dan € 3�602 (bedrag 2022-2023) 
boven de maximumgrens om de 
studietoelage te krijgen� Hierdoor krijg 
je een vermindering van je studiegeld, 
maar je bent niet beursgerechtigd� Meer 
informatie vind je terug op de website 
www.centenvoorstudenten.be�

ONDERSTEUNING
Als student kan je plots geconfronteerd 
worden met allerlei sociale, administratie-
ve, financiële of andere problemen�  
De deur van de sociale dienst staat steeds 
open om te luisteren naar jouw verhaal� 
Voor allerhande advies en informatie aan-
gaande je statuut als student, kinderbij-
slag, werkloosheid, mutualiteit, OCMW-
steun, studeren met een RVA-vrijstelling, 
werken als jobstudent, vakantiewerk, … 
kan je er terecht�  

Je kan ook veel informatie vinden op de 
website www.centenvoorstudenten.be�

Je kan ons vinden in de Elfde-Liniestraat, 
gebouw D, 2de verdieping� De sociale 
dienst op de 2de verdieping is geopend 
op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 08u�30 tot 16u�00 en op 
vrijdag van 08u�30 tot 12u�00� (De balie is 
op vrijdagnamiddag wel open�) 

Je kan in de loop van het academiejaar 
met allerlei problemen geconfronteerd 
worden: stress, faalangst, conflict met 
ouders, persoonlijkheidsproblemen, een-
zaamheid, … Met deze problemen kan je 
bij de sociale dienst terecht� De maat-
schappelijk assistenten zullen je verder 
begeleiden en ondersteunen in je zoek-
tocht naar een oplossing� Indien nodig 
zullen de maatschappelijk assistenten je 
doorverwijzen naar de juiste dienst binnen 
het uitgebreide hulpverleningsnetwerk 
in onze provincie (en eventueel daarbui-
ten)� Hogeschool PXL werkt samen met 
een externe partner waar je indien nodig 
terecht kan voor psychotherapeutische 
hulp� Dit is kosteloos� 

FINANCIËLE TUSSENKOMST
Moeilijkheden om je studies te 
financieren? Misschien kom je wel in 
aanmerking voor een tussenkomst 
van Hogeschool PXL� Na een grondig 
financieel onderzoek gaan wij kijken 
wat de mogelijkheden zijn� Zo zijn er 
tussenkomsten op studiereizen, openbaar 
vervoer, op kot gaan, laptop, ���

OPGELET: deze financiële 
tussenkomst staat los van een 
studietoelage van de Vlaamse overheid�

VLAAMS 
OPLEIDINGSVERLOF
Al de avondopleidingen geven recht 
op Vlaams Opleidingsverlof (VOV)� Het 
VOV kan omschreven worden als het 
recht, toegekend aan werknemers uit 
de privésector, om erkende opleidingen 
te volgen en in ruil hiervoor een aantal 
dagen afwezig te zijn op het werk met 
behoud van loon� 

Werknemers uit de openbare 
sector kunnen gebruik maken van 
Vormingsverlof (voor ambtenaren) mits 
goedkeuring van de werkgever� 

OPENINGSUREN 
AVONDSECRETARIATEN:
•  CAMPUS ELFDE LINIE,  

HASSELT - GEBOUW B:  
maandag- dinsdag- en 
donderdagavond 

 tussen 17�15 en 22�00 u� 
•  CAMPUS VILDERSTRAAT,  

HASSELT:  
maandag- dinsdag- en 
donderdagavond 

 tussen 17�00 en 22�00u� 
 zaterdag tussen 8�00 en 13�00 u�

ROMINA BIJNENS 
DIENSTHOOFD  
STUDENTENVOORZIENINGEN

 + 32 11 77 58 42  
 + 32 479 88 52 49 

 romina�bijnens@pxl�be
 www�pxl�be

KAREN WEIS
DIENSTHOOFD  
STUDENTENADMINISTRATIE & ONTHAAL

 + 32 11 77 58 52
 + 32 494 19 99 37  

 karen�weis@pxl�be
 www�pxl�be
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CAMPUS ELFDE LINIE
PXL-BUSINESS
PXL-DIGITAL

PXL-MAD, PXL-NEXT

 

CAMPUS DIEPENBEEK
PXL-GREEN & TECH 

CAMPUS QUARTIER CANAL
PXL-MUSIC

 

CAMPUS GUFFENSLAAN
PXL-HEALTHCARE 

CAMPUS VILDERSSTRAAT
PXL-EDUCATION

PXL-MEDIA & TOURISM
PXL-PEOPLE & SOCIETY

 

CORDA CAMPUS
PXL-DIGITAL 

WAAR VIND JE ONS?
SCAN DE QR-CODE EN ONTDEK HOE JE VLOT OP JOUW CAMPUS GERAAKT.

 MOBILITEIT
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WOENSDAG 
23 NOVEMBER 2022
van 18�00 - 21�00 uur

ZATERDAG
11 MAART 2023
van 10�00 - 14�00 uur

ZATERDAG
22 APRIL 2023
van 10�00 - 14�00 uur

DINSDAG
4 JULI 2023
van 15�00 - 20�00 uur

ZATERDAG
9 SEPTEMBER 2023
van 09�00 - 14�00 uur

REGISTREREN OF  
MEER INFO? 

   www.pxl.be/infodagen

INFO 
DAGEN

WOENSDAG  
22 MAART 2023
namiddag

WOENSDAG  
10 MEI 2023
namiddag

REGISTREREN OF  
MEER INFO? 

   www.pxl.be/openlesdagen

OPEN 
LESDAGEN

TIJDENS DE  
KROKUSVAKANTIE
MA 20 T/M VR 24 
FEBRUARI 2023
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 Elfde-Liniestraat 24, B-3500 Hasselt •  +32 11 77 55 55 •  pxl@pxl�be •  www.pxl.be •  www�pxl�be/facebook •  #lifeatpxl

PXL-BUSINESS
PROFESSIONELE BACHELOR
• Bedrijfsmanagement Allround 
 met keuzetrajecten:

-  Digital Business Management 
- Entrepreneurship 
-  International Business Management 

• Bedrijfsmanagement  
met afstudeerrichtingen:
› Accountancy-fiscaliteit 
 met keuzetrajecten:

- Accountancy & tax advisor
- Financial advisor

› Financiën en verzekeringen 
 met keuzetrajecten:

- Financial advisor
- Vastgoed

› Supply chain management 
 met keuzetraject:

- Xlarge
› Marketing met keuzetrajecten:

-  Digital Marketing 
-  Eventmanagement 
-  Sportmanagement 
-  Sales en Business Development
-  Vastgoed 

› Rechtspraktijk met keuzetrajecten:
- Rechtspraktijk Xlarge
- Vastgoed

• Organisatie en management  
met afstudeerrichtingen:
› Business translation & interpreting
› Business & languages met keuzetrajecten:

- Business & languages Xlarge
- Eventmanagement
- Human resources (HR)

› Health Care 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* met keuzetrajecten:

- Design
- Web

• 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, 

 Lichamelijke opvoeding, 

 Natuurwetenschappen (incl� Biologie of 
Fysica), Nederlands, Niet-confessionele 
zedenleer, Plastische opvoeding, Project 

 algemene vakken (PAV), Project kunst-
 vakken (PKV), Techniek (STEM), Wiskunde 
› Extra keuzemodules: RZL (godsdienst), 

cultuureducator, ICT-coördinator, 
sportcoach, instructeur fitness, methode-
onderwijs, filosoferen met jongeren …

• Verkorte educatieve bacheloropleiding  
voor secundair onderwijs

GRADUAATSOPLEIDING
• Educatieve graduaatsopleiding  

voor secundair onderwijs

PXL-GREEN & TECH
PROFESSIONELE BACHELOR
• Agro- en biotechnologie  

met afstudeerrichtingen:
› Biotechnologie met keuzetrajecten:

- Cel- en gentechnologie
- Laborant
- Omgevingstechnologie
- Voedingsmiddelentechnologie

› Groenmanagement
• Bouw met keuzetrajecten:

 -  Gebouwen
 -  Infrastructuur

• Elektromechanica met afstudeerrichtingen:
› Elektromechanica Allround
› Klimatisering
› Onderhoudstechnologie

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Bouwkundig tekenen
• Elektromechanische systemen  

met afstudeerrichtingen:
› Meet- en regeltechnieken
› Onderhoudstechnieken

• Hernieuwbare energiesystemen
• HVAC-systemen met afstudeerrichting:

› Klimatisatiesystemen
• Werforganisatie met afstudeerrichtingen:

› Wegenbouw
› Woningbouw

PXL-HEALTHCARE
PROFESSIONELE BACHELOR
• Ergotherapie
• Verpleegkunde
• Vroedkunde 

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Verpleegkunde (PIVH)

PXL-MAD SCHOOL OF ARTS
BACHELOR EN MASTER OF ARTS
• Beeldende kunsten met afstudeerrichtingen:

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

› Juweelontwerp & Edelsmeedkunst
› Vrije kunsten met keuzetrajecten:

- Keramiek
- Open Senses Lab 
- 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  
met keuzetrajecten

 -  Branding & Advertising
 -  Content Creation
 -  Event & eXperience
› Public Relations en Voorlichting
  met keuzetraject
 -  PR & Media Influencer

• Bachelor of International Communication 
Management (Engelstalige bachelor) 

• Journalistiek
• Toerisme en recreatiemanagement

PXL-MUSIC
PROFESSIONELE BACHELOR
• Pop- en rockmuziek met afstudeerrichtingen:

› Muzikant met keuzetrajecten:
 -  Basgitaar
 -  Drum
 -  Elektronica
 -  Gitaar
 -  Toetsen
 -  Zang
› Muziekmanagement
› Muziektechniek met keuzetrajecten:
 -  Studio
 -  Live

PXL-PEOPLE & SOCIETY
PROFESSIONELE BACHELOR
• Sociaal werk met afstudeerrichtingen

› Maatschappelijk werk
› Personeelswerk

• Toegepaste psychologie  
met afstudeerrichtingen
› Arbeids- en organisatiepsychologie 
› Klinische psychologie
› School- en pedagogische psychologie

GRADUAATSOPLEIDING
• Orthopedagogische begeleiding 

Onze trajecten en faciliteiten 
maken de combinatie werken 
en studeren of flexibel 
studeren mogelijk.

 www.pxl.be/werkenenstuderen

Levenslang studeren? 
Ontdek ons aanbod!

 www.pxl-next.be

Schakelen van graduaat 
naar bachelor, of 
van bachelor naar master

 www.pxl.be/schakelen

ACADEMIEJAAR 2023-2024


