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LEGENDE 
 

GRA = Graduaatsopleiding 

PBA = Professionele bacheloropleiding 

EBA = Educatieve bacheloropleiding 

ABA = Academische bacheloropleiding 

Graduaatsopleiding (GRA):  

Graduaatsopleidingen zijn tweejarige opleidingen (120 studiepunten) waarin werkplekleren centraal 

staat. Werkplekleren is leren door te doen op de werkplek. Uniek in Vlaanderen is dat Hogeschool 

PXL ervoor kiest uiterlijk bij de start van het tweede semester (februari) studenten te laten leren in 

bedrijven of organisaties en dit gemiddeld twee dagen per week. Studeren wordt zo ook solliciteren 

en een groot deel van jouw studietijd wordt de proefperiode voor een job. Ondersteunend geven we 

jou in de hogeschool de vakspecifieke kennis die nodig is om je beroep uit te oefenen. Deze boeiende 

mix tussen afwisselend leren in de hogeschool en leren op je werkplek zorgt ervoor dat de PXL-

graduaatsopleidingen een nieuw hoofdstuk vormen in the war for talent! 

Professionele bacheloropleiding (PBA):  

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding van 180 studiepunten, die meestal 

gespreid wordt over drie jaar. Tijdens je opleiding zet je de theorie meteen om in de praktijk, door 

groepswerk, projecten en stages. Een bachelordiploma is heel gegeerd op de arbeidsmarkt. 

Wil je na je bachelor verder studeren? Na het volgen van een schakelprogramma kan je meteen 

starten met een master. Sluit je bachelor inhoudelijk aan op je master, dan duurt een 

schakelprogramma meestal maar één jaar. 

Educatieve bacheloropleiding (EBA):  

Via de educatieve bachelor kleuteronderwijs word je kleuterleid(st)er en mag je lesgeven (ook 

lichamelijke opvoeding) in alle klassen van het kleuteronderwijs. 

Via de educatieve bacheloropleiding lager onderwijs word je onderwijzer en mag je alle vakken geven 

van het 1e tot en met het 6e leerjaar. Van lichamelijke opvoeding over Nederlands tot rekenen. 

Via de educatieve bachelor secundair onderwijs word je leerkracht in het secundair onderwijs en kan 

je lesgeven in bv. Nederlands, bewegingsrecreatie, aardrijkskunde, … De 2 onderwijsvakken waarvoor 

je kiest tijdens je lerarenopleiding, bepalen in welke vakken je mag lesgeven. 

 

Academische bacheloropleiding (ABA) binnen Hogeschool PXL:  

Beeldende kunsten studeren bij PXL-MAD garandeert je een bijzonder veelzijdige en boeiende 

opleiding. Je zal hard moeten werken, maar je inspiratie en fantasie worden geprikkeld en je leert uit 

fouten in je zoektocht naar artistieke en creatieve oplossingen. Met PXL-MAD kies je voor een 

academische kunstopleiding  die kritisch kijkt naar de wereld van morgen en je de nodige tools, skills 

en netwerken aanreikt om in het werkveld te slagen. 
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HOE MAAK IK EEN KEUZE UIT DEZE LIJST PROEFLESSEN?  
 

Beste leerling 

 

Tijdens deze Proefdagen geven we jou de kans om te ontdekken wat studeren aan een hogeschool of 

universiteit precies inhoudt. 

Je kan een les volgen binnen je interesses.  

Hierbij kan je bijvoorbeeld twee opleidingen binnen de hogeschool of universiteit met elkaar 

vergelijken of een opleiding aan de hogeschool met deze aan de universiteit. 

Hoe ga je te werk?  

1. Je onderzoekt welke interesses je hebt. TIP: vind je het moeilijk om na te gaan wat je 

interesseert? Vul dan eens de I-prefer belangstellingsproef in. Deze online test gaat na wat 

jouw interesses zijn en geeft deze weer in belangstellingsgebieden. Kijk ook eens naar de 

andere zelftesten die je onderaan deze webpagina kan terugvinden. Weet wel dat dé 

vragenlijst om je studiekeuze te bepalen, niet bestaat.  

 

2. Binnen je interessedomein zoek je een opleiding die erbij aansluit. In deze bundel vind je alle 

opleidingen geordend per interessedomein/departement.  

 

3. We bieden daarnaast ook algemene infosessies aan (zie volgende pagina). Mocht je 

interessedomein niet terug te vinden zijn in ons aanbod of mocht je nog geen idee hebben 

wat je gaat studeren. 

 

4. Een goede keuze van een proefles is een keuze die jij gemaakt hebt op basis van jouw 

interesses.  

 

Veel succes! 

 

Mocht je nog vragen hebben over deze proeflessen, neem gerust contact met me op: 

 

Elke Martens 
Relatiebeheerder Secundair Onderwijs 
Hogeschool PXL  
Dienst Communicatie 
Elfde-Liniestraat 24 
B-3500 Hasselt 
elke.martens@pxl.be 
 
  

http://www.onderwijskiezer.be/iprefer/index.php
mailto:elke.martens@pxl.be
mailto:elke.martens@pxl.be
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PXL ALGEMEEN VOOR LEERLINGEN 
 

‘IK WEET NIET WAT IK MOET STUDEREN’ 
 

In deze groepssessies willen we je graag begeleiden bij het maken van je keuze. Je krijgt informatie 

over het studiekeuzeproces en je wordt via concrete oefeningen op weg geholpen. 

 

‘NOTA’S NEMEN IN HET HOGER ONDERWIJS’ 
 

Les volgen in aula’s, grote hoeveelheden leerstof verwerkt krijgen, meer zelfstandigheid, … De 

overstap naar het hoger onderwijs kan voor sommigen even wennen zijn. We geven je daarom in 

deze 1ste sessie over studievaardigheden enkele tips mee over hoe notities te nemen in het hoger 

onderwijs. Verder focussen we in deze sessie op een goede studiemethode: hoe kan je zo efficiënt 

mogelijk te werk gaan tijdens het studeren. Er zal ook voldoende ruimte zijn om deze vaardigheden 

in te oefenen. 
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PXL-BUSINESS 
 

ACCOUNTING ADMINSTRATION (GRA) 
 

Ben je helemaal gek op cijfers en wil je het financiële en administratieve luik van een onderneming 

mee ondersteunen? Hou je bovendien van leren door te doen? Volg dan zeker een sessie in de 

opleiding Graduaat Accounting administration! 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/accounting-administration 

 

ACCOUNTANCY-FISCALITEIT & FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN (PBA) 
 

In deze proefles leer je de opleiding Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit &  Financie- en 

verzekeringswezen kennen. 

Met een bachelordiploma Bedrijfsmanagement - Accountancy-fiscaliteit kan je alle kanten uit. 

Geniet van tal van opportuniteiten en een carrière in de financiële wereld bij grote bedrijven en 

organisaties. Is werken voor een werkgever toch niets voor jou? Ook zelfstandig accountant worden 

is met dit diploma een optie.   

• Je krijgt specifieke vakken zoals btw, personenbelasting, accounting en ondernemingsrecht 

die jou helpen om de juiste keuze te maken. 

• Je wordt een kei in de volgende vaardigheden (skills): Business & Law skills, Communication 

& Soft skills, ICT skills & Professional skills. 

Opleidingsinformatie:  https://www.pxl.be/accountancy-fiscaliteit 

Een bachelordiploma Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen biedt je heel wat 

kansen, want jij wil….  

• een carrière in de wereld van banken, verzekeringen en/of vastgoed 

• leren om in alle discretie en als vertrouwenspersoon contacten te leggen met mensen 

• een krak worden in het geven van deskundig financieel advies 

• nauwkeurig werken en de economische actualiteit op de voet volgen, want up-to-date 

 blijven is in deze sector essentieel. 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/financie-en-verzekeringswezen 

 

 BEDRIJFSMANAGEMENT ALLROUND / INTERNATIONAL BUSINESS (PBA) 
 

Jij wil ... 

• een brede kennis opdoen over de verschillende bedrijfsdomeinen (finance, marketing/sales, 

supply chain, … en hun onderlinge samenhang 

•  zakelijke opportuniteiten herkennen en uitwerken, als entrepreneur of intrapreneur 

•  mee zijn met de laatste tendensen op vlak van digitalisering 

https://www.pxl.be/accounting-administration
https://www.pxl.be/accountancy-fiscaliteit
https://www.pxl.be/financie-en-verzekeringswezen
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•  je soft skills inzetten om elke stakeholder op de juiste manier te benaderen 

•  je verdiepen in de verschillende aspecten van het ondernemen in een geglobaliseerde en 

superdiverse wereld. 

Na het eerste jaar maak je een keuze uit de keuzetrajecten ‘Allround’ of ‘International business’.   

In deze proefles leer je de opleiding Bedrijfsmanagement Allround / International business kennen. 

Opleidingsinformatie:  https://www.pxl.be/bedrijfsmanagement-allround 

 
 

JURIDISCH- ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING (GRA) 
 

Jij wil ... 

• Een praktijkgerichte opleiding volgen, want al doende leert men. 

• Zo snel mogelijk het werkveld in om te leren. 

• Nauwkeurig en stipt administratief werken. 

• Werken als juridisch medewerker en je neus voor initiatief, ondersteuning en zelfstandigheid 
in de verf zetten. 

• Je onderdompelen in de juridisch-administratieve actualiteit. 
 
In deze proefles maak je kennis met de opleiding Graduaat in de Juridisch-administratieve 
ondersteuning. 
Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/juridisch-administratieve-ondersteuning 

 

LOGISTIEK MANAGEMENT (PBA)  
 

Heb je je al eens ooit de vraag gesteld hoe je iPhone tot bij je thuis is geraakt? Wat er allemaal achter 

de schermen gebeurt als je iets online koopt? Of hoe producten over heel de wereld van punt A naar 

B gaan? Wie en wat zit daar allemaal achter? 

Ben je daarnaast op zoek naar een diploma waarmee je in letterlijk alle sectoren terecht kan en waar 

je carrière mee kan maken? Dat je daarnaast een job hebt waarin je mensen dient aan te sturen en je 

beslissingen kan en moet nemen?  Dan moet je niet langer zoeken: Logistiek management is de 

richting voor jou! Je komt na je studie terecht in een flitsend beroepsleven met veel variatie & 

dynamiek, internationale oriëntatie en verantwoordelijkheid. Mooiste om te weten is dat maar liefst 

meer dan 95 % van de afgestudeerden binnen de drie maanden na het behalen van hun diploma aan 

het werk is! 

Twijfel je nog hoe breed het is? Denk dan maar eens na wat er nog mogelijk is zonder iets te 

verplaatsen, dat alles is logistiek! 

Opleidingsinformatie: http://www.pxl.be/logistiek-management 

 

  

  

https://www.pxl.be/bedrijfsmanagement-allround
https://www.pxl.be/juridisch-administratieve-ondersteuning
http://www.pxl.be/logistiek-management


        8 
 

8 
 

MARKETING (PBA) 
 

Heb jij je al afgevraagd waarom je een bepaald product of merk verkiest boven andere alternatieven?  

We beseffen niet altijd hoe ons koopgedrag wordt gestuurd.  Wil je leren hoe je impact maakt op het 

koopgedrag van consumenten?  Wil je leren hoe je een nieuw product of merk lanceert en de markt 

kan grijpen?  Dan is marketing absoluut iets voor jou!  We leren je hoe de consument denkt en koopt, 

hoe je communiceert met impact en dompelen je onder in de wereld van online marketing via 

Google, Facebook, Instagram, TikTok en influencers.  Binnen de opleiding Marketing kan je je verder 

specialiseren in vastgoed, eventmanagement, sportmanagement of digital marketing intelligence. 

Onze keuzetrajecten in een notendop: 

• Vastgoed: We leren je technische, fiscale en juridische vastgoedkennis en leren je kopers en 

verkopers overtuigen om voor jou als vastgoedmakelaar te kiezen. In de erg concurrentiële 

wereld van vastgoed is dat immers de grootste uitdaging: panden binnenhalen. Hoe 

onderscheid jij je van de vele concurrenten? De combinatie marketing-sales-vastgoed is dan 

ook een enorme troef in de vastgoedwereld. 

• Eventmanagement: We leren je from scratch een event organiseren, budgetteren en 

promoten bij je doelpubliek en een maximale beleving creëren. De eventsector kreeg door 

de coronacrisis harde klappen en moet zichzelf deels heruitvinden. De combinatie marketing-

eventmanagement geeft je een enorme troef.  Let op: zeer dynamische sector met een 

vleugje ‘rock ’n roll’ maar vaak geen 9 to 5 jobs! 

• Sportmanagement: Een sportclub of -federatie runnen, is als het managen van een bedrijf. 

We leren je sponsors overtuigen, samenwerken met partners en een community met de fans 

creëren.  Wat begon in de voetbalwereld zet zich nu ook door in andere sporten.  Indien je 

een club of federatie niet professioneel runt, kan je moeilijk overleven.  Marketing gaat om 

het creëren van toegevoegde waarde en een duurzame relatie opbouwen met je ‘klanten’, 

een noodzaak in hedendaagse sportwereld. 

• Digital Marketing Intelligence: Digitale transformatie, e-commerce, digitale strategie, digital 

content, big data, ... We verdiepen je in de nieuwste ontwikkelingen en technologieën in 

digitale marketing. Hoe begeleid je een bedrijf in de digitale transformatie?  Wat is de impact 

op het businessmodel en leiderschap?  Hoe zorg ik ervoor dat mijn digitale marketing- en 

salescampagnes optimaal renderen?  Hoe creëer ik digitale content (beelden, blogs, vlogs, 

webinars, video, websites, …) met maximale impact? 

Opleidingsinformatie:  https://www.pxl.be/marketing 

 

  

https://www.pxl.be/marketing
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ORGANISATIE EN MANAGEMENT (BUSINESS & LANGUAGES) (PBA) 
 

Kan je goed omgaan met mensen en ben je communicatief sterk? Je bent een echte teamplayer, 

maar ook zelfstandig en meertalig en je houdt van plannen en organiseren? Dan is deze opleiding je 

op het lijf geschreven! Kortom, jij bent als co-manager een onmisbare schakel voor een vlotte 

organisatie! Dankzij je communicatieve en management skills ben jij de spilfiguur van een organisatie 

en de rechterhand van het management.  

Jouw profiel past perfect binnen alle afdelingen van multinationals en kmo's, financiële instellingen, 

overheidsdiensten en hogescholen. Ook pr-diensten, de toeristische sector of consultancybureaus, ... 

maken graag gebruik van je organisatietalent. 

Dankzij de keuzetrajecten kan jij trouwens zelf kiezen in welk domein je je nog meer wil 

specialiseren:  

- Human resources: jij wil graag met mensen aan de slag! Hoe zorg je als bedrijf ervoor dat de 

juiste werknemer op de juiste plaats zit? Hoe hou je de skills van je werknemers up-to-date? 

Hoe trek je goed personeel aan? Ontdek de boeiende wereld van HR! 

- Event- en projectmanagement: We leren je from scratch een event organiseren, 

budgetteren en promoten bij je doelpubliek en een maximale beleving creëren. Als 

eventmanager weet jij precies wat er nodig is om een creatief idee om te vormen naar een 

winstgevende realisatie.  

- X-large: jij wil je communicatieve skills gebruiken om mensen te overtuigen en dit in 

meerdere talen? In het keuzetraject X-large krijg jij de allerbeste training in meertalige 

zakelijke communicatietechnieken. 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/business-and-languages  

 

ORGANISATIE EN MANAGEMENT (BUSINESS TRANSLATION & INTERPRETING) (PBA) 
 

Heb je van nature een talenknobbel en is vertalen echt je ding? Jij wordt de specialist in klantgerichte 

en creatieve communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Jij kan de contacten met 

klanten onderhouden, projectmatig met opdrachten aan de slag gaan en foutloze vertalingen 

aanleveren die helemaal aansluiten bij de wensen van de klant en de verwachtingen van het 

doelpubliek. Dankzij jouw talenkennis én commerciële flair ben je erg gegeerd voor vertaal- en 

redactiewerk in zowel multinationale ondernemingen als in kmo's, reclame- en pr-bureaus en zelfs 

bij overheidsbesturen en hogescholen.  

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/business-translation-and-interpretation  

 

  

https://www.pxl.be/business-and-languages
https://www.pxl.be/business-translation-and-interpretation
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ORGANISATIE EN MANAGEMENT (HEALTH CARE MANAGEMENT) (PBA) 
 

Twijfel je tussen healthcare en business? Why choose?  

Als Healthcare Manager combineer je medische én business skills en word je de spilfiguur van een 

medische organisatie. Je bent communicatief, hebt oog voor detail en je bent een flexibele co-

manager met heel wat kennis van de medische en farmaceutische wereld. Jij stuurt medische 

organisaties zoals ziekenhuizen mee aan samen met artsen en het management. Dankzij je 

commerciële en communicatieve skills staan ook farmaceutische bedrijven met open armen voor je 

klaar. 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/healthcare-management  

 

RECHTSPRAKTIJK (PBA) 
 

Je bent gepassioneerd door recht en juridische zaken en wil dat op een praktijkgerichte manier leren 

kennen. Een diploma Rechtspraktijk opent de deuren naar de juridische wereld, maar ook naar 

andere bedrijven en organisaties. Je kan haast overal terecht. In deze proefles maak je kennis met de 

opleiding Rechtspraktijk.  

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/rechtspraktijk 

  

TRANSPORT EN LOGISTIEK (GRA) 
 
Wil jij mensen en goederen in beweging krijgen, want communicatie en organiseren zit in je bloed? 
Wil je hands-on leren en al doende door je opleiding navigeren? Dan is de graduaatsopleiding 
Transport en logistiek je op het lijf geschreven! 
 
Tijdens deze proefles krijg je alvast een goede zicht op wat deze opleiding te bieden heeft. 
Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/transport-en-logistiek 

 

  

  

https://www.pxl.be/healthcare-management
https://www.pxl.be/rechtspraktijk
https://www.pxl.be/transport-en-logistiek
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VERKEERSKUNDE EN MOBILITEIT (GRA) 
 

Iedereen heeft dagdagelijks te maken met mobiliteit. Zonder ons te verplaatsen, geraken we 

nergens: naar het werk of school, naar training of repetitie, gaan winkelen of naar de film gaan, ... 

Kortom, iedereen verplaatst zich meerdere malen per dag. Al deze verplaatsingen op een duurzame 

manier doen, vormt DE maatschappelijke uitdaging in de 21ste eeuw. In de pers en media gaat het 

dagdagelijks wel over de vele problemen rondom mobiliteit: files, vervuiling, tijdverlies, ... Maar 

zelden of nooit hebben we het over de positieve kant van mobiliteit: waar veel mensen zich 

verplaatsen, is het goed om te zijn! Wil je meewerken aan de uitbouw van onze mobiliteit en daar 

rechtstreeks aan verbonden de welvaart van onze maatschappij? Wil je een positieve bijdrage 

leveren aan onze maatschappij en ben je iemand die niet bang is van een uitdagende job? Dan zal de 

arbeidsmarktgerichte graduaatsopleiding Verkeerskunde en mobiliteit zeker je verwachtingen 

inlossen! De sector is in alle geval aan het wachten op jou om de vele openstaande vacatures in te 

vullen! 

Tijdens deze proefles krijg je alvast een goede zicht op wat deze opleiding te bieden heeft. 
Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/transport-en-logistiek 

 

WINKELMANAGEMENT / MARKETING (SALES) /  MARKETING- EN COMMUNUNICATIESUPPORT (GRA) 
 

Heb je je al afgevraagd hoe het komt dat Google weet welke producten je recent hebt aangekocht via 

webwinkels?  Vraag je je af of er nog een toekomst is voor de ‘fysieke winkel’?  Wil je impact maken 

op het koopgedrag van klanten via onder meer social media?  Wil je weten waarom beleving zo 

belangrijk is? Wil je leren hoe je ‘leads’ omzet in een effectief verkoopsorder? Dan zijn de PXL-

graduaatsopleidingen Marketing- en communicatiesupport, Sales support en Winkelmanagement je 

op het lijf geschreven.  In deze tweejarige, doorgedreven praktijkopleidingen leer je twee 

dagen/week in de hogeschool en leer je twee dagen/week de job van marketeer, customer service 

officer of winkelmanager op de werkplek. Studeren is solliciteren en je zal na afstuderen onmiddellijk 

inzetbaar zijn. Wil je na het behalen van je graduaatsdiploma toch nog verder studeren en je verder 

verdiepen in marktonderzoek, digitale marketing, strategisch management en leiderschap?  Via een 

vervolgtraject van 1,5 jaar kan je nadien je diploma bachelor Bedrijfsmanagement: Marketing 

behalen. In 3,5 jaar tijd behaal je zo zowel een graduaats- als bachelordiploma en combineer je the 

best of both worlds! 

Meer info over de graduaatsopleidingen Winkelmanagement / Marketing (Sales) / Marketing- en 

communicatiesupport vind je op https://www.pxl.be/Opleidingen 

 

   

https://www.pxl.be/transport-en-logistiek
https://www.pxl.be/Opleidingen
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PXL-DIGITAL 
 

DIGITALE VORMGEVING (GRA) 
 

Ben je creatief en geboeid door multimediatoepassingen? Wil je meer weten over het creatieve 

proces bij het bouwen van een multimedia app of webtoepassing? Wil je graag je technische IT-

kennis combineren met grafische skills en creativiteit? Dan is deze opleiding iets voor jou! 

In deze opleiding leiden we je op tot de volgende generatie digitale vormgevers. 

Tijdens de proefles nemen we de gebruikerservaring, - wensen en - knelpunten van verschillende 

websites onder de loep. We doorlopen in een kort traject hoe we dit praktisch kunnen aanpakken 

om een website met de bril van UX designer vorm te geven.   

Welkom in de proefles digitale vormgeving – UX Design. 

Meer informatie over deze opleiding vind je op: https://www.pxl.be/digitale-vormgeving  

 

ELEKTRONICA-ICT (PBA) 
 

Binnen het departement PXL-Digital integreren we op een unieke wijze de clusters Elektronica-ICT 

en Informatica. We creëren een nieuw platform waarmee we het voortouw nemen in tal van 

domeinen; denk aan Internet of Things, embedded hard- en software, hardware security, Machine 

Learning, Augmented & Virtual Reality, Building Automation, …  

De proefdag staat in het teken van embedded technologie. We laten jou kennis maken met een 

embedded hard- en softwaretoepassing. 

Meer informatie over deze richting vind je op https://www.pxl.be/elektronica-ICT 

 

INTERNET OF THINGS (GRA) 
 

Het licht bedienen met sensoren, via je smartphone koffie maken of van op vakantie je huis in de 

gaten houden? Wil je meer weten over de Internet of Things toepassingen in SMART-homes, -

buildings, -business en -industrie? Schrijf je dan in voor een proefsessie van het Graduaat in het 

Internet of Things. Internet of Things (IoT) staat voor het (tijdelijk) verbinden van apparaten met 

internet om gegevens te kunnen uitwisselen. De verwachting is dat er in de toekomst meer 

intelligente apparaten dan mensen op internet zitten. Voorbeelden zijn slimme thermometers, 

koelkasten, sportkleding met sensoren, … 

Meer informatie over deze richting vind je op: https://www.pxl.be/internet-of-things 

 

 

https://www.pxl.be/digitale-vormgeving
https://www.pxl.be/elektronica-ICT
https://www.pxl.be/internet-of-things
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PROGRAMMEREN (GRA) 
 

Programmeren kan iedereen leren! 

 Je wilt graag volledig digitaal werken en eigen programma’s, apps of websites maken. Een 

praktische, hands-on opleiding volgen met opdrachten uit het dagelijkse leven.  

Schrijf je dan in voor deze workshop binnen de opleiding graduaat Programmeren 

Tijdens de proefles leren we jou de eerste stappen zetten in programmeren. Het doel van 

programmeren is niet om digitale toepassingen te gebruiken, maar wel om ze zelf te creëren. En wie 

weet ontwikkel je met code ooit een eigen videogame, website of app.  

Wanneer je kan coderen, zijn de jobmogelijkheden in de toekomst eindeloos! 

Meer informatie over deze opleiding vind je op: https://www.pxl.be/programmeren 

 

SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER (GRA) 
 

De digitalisering raast als een sneltrein voorbij! Dit vereist snel inzetbare en technisch 

geschoolde profielen. Wil je als professional aan de slag om server- en netwerkinfrastructuur 

te installeren, configureren en beveiligen? Tijdens de proefles maak je kennis met een 

andere digitale wereld dan je tot nu toe hebt gezien. Heb je interesse voor IT-infrastructuur? 
Schrijf je dan in voor een proefles van het graduaat Systeem- en netwerkbeheer.  

Meer informatie over deze richting vind je op: https://www.pxl.be/informatica-systemen-en-

netwerken 

 

TOEGEPASTE INFORMATICA  (PBA) 
 

Toegepaste informatica (Artificiële Intelligentie (AI) en Robotica) (PBA) 

Artificiële Intelligentie gaat ons leven op korte termijn ingrijpend veranderen. In deze sessie laten we 

jou via verschillende demonstraties en toepassingen deze nieuwe wereld verkennen.  We reiken een 

aantal basisconcepten aan en zoomen in op zelfrijdende auto’s.   

Meer informatie over deze opleiding vind je op: https://www.pxl.be/applicatieontwikkeling 

  

Toegepaste informatica (Software management & Business systems) (PBA) 

Is gebruiksvriendelijke software je mantra? Ligt voor jou op het gebied van kwaliteit de lat hoog en 

houd je van boeiende real life opdrachten bij een ruim netwerk van echte bedrijven? Wil je meer 

weten over project-, data-, IT- en quality management? Dan is deze sessie de juiste keuze. Welkom in 

de proefles Toegepaste informatica - Software management.   

Meer informatie over deze opleiding vind je op: https://www.pxl.be/softwaremanagement  

 

https://www.pxl.be/programmeren
https://www.pxl.be/informatica-systemen-en-netwerken
https://www.pxl.be/informatica-systemen-en-netwerken
https://www.pxl.be/applicatieontwikkeling
https://www.pxl.be/softwaremanagement
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PXL-EDUCATION 
 

KLEUTERONDERWIJS (EBA)  
 

Wil jij later graag met jonge kinderen werken? Ben je creatief en probleemoplossend ingesteld? 

Droom je ervan om leerkracht te worden? Dan is de opleiding Kleuteronderwijs misschien iets voor 

jou! Kom proeven van de opleiding Kleuteronderwijs: leer hoe de opleiding en het departement 

werken en volg een boeiende les mee. Na de sessie kom je in contact met enkele junior-collega’s 

zodat je uit eerste hand van échte studenten kan horen hoe de opleiding in elkaar zit. 

Opleidingsinformatie:   http://www.pxl.be/kleuteronderwijs 

 

 LAGER ONDERWIJS (EBA) 
 

Wil jij graag kinderen tussen 6 en 12 jaar begeleiden tijdens hun leerproces en in hun persoonlijke 

groei? Heb je genoeg uitstraling en enthousiasme om een groep energieke kinderen te boeien? Dan 

is de lerarenopleiding Lager onderwijs iets voor jou! Kom proeven van de opleiding: leer hoe de 

opleiding en het departement werken en volg een boeiende les. Nadien kan je napraten met échte 

studenten – jouw toekomstige collega’s? 

Opleidingsinformatie:  http://www.pxl.be/lageronderwijs 

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING (EBA) 
 

Je bent sportief? Je werkt graag samen met anderen? Je wil je kennis verder uitbouwen om anderen 

aan te zetten tot meer en betere sportieve activiteiten? Wel, dan bezit je al heel wat eigenschappen 

die een student Lichamelijke opvoeding moet hebben. 

Kom zeker een kijkje nemen in onze toffe en energieke opleiding LO en bewegingsrecreatie en maak 

er een sportieve uitstap van! (OPM. Sportieve outfit en sportschoenen aangewezen! Je kan je ter 

plaatse eventueel omkleden.) 

Opleidingsinformatie: http://www.pxl.be/secundair-onderwijs#LO 

 

SECUNDAIR ONDERWIJS (EBA) 
 

Kom ontdekken op welke manier je jongeren kan motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Leer 

hoe ontzettend ‘leuk’ en ‘cool’ leren kan zijn. Kies een vakdomein waar je goed en gedreven in bent 

en ervaar hoe je jouw passie kan overbrengen op jongeren. Maak kennis met het onderwijs van de 

toekomst en test uit of jij de leraar met de X-factor zou kunnen worden!  Tijdens en na de sessie kom 

je in contact met enkele junior-collega’s zodat je uit eerste hand kan horen hoe de opleiding in elkaar 

zit. 

Opleidingsinformatie: http://www.pxl.be/secundair-onderwijs 

http://www.pxl.be/kleuteronderwijs
http://www.pxl.be/lageronderwijs
http://www.pxl.be/secundair-onderwijs#LO
http://www.pxl.be/secundair-onderwijs
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PXL-GREEN & TECH 
 

BIOTECHNOLOGIE (PBA) 
 

Heb je interesse in de sector van de biotechnologie?  

Wil je eens weten welke praktische toepassingen er zijn voor de wetenschappelijke vakken chemie 

en biologie?  

Kom dan enkele experimenten doen in ons labo en maak kennis met DNA-technologie, 

voedingstechnologie, of milieutoxicologie.  

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/biotechnologie 

 

BOUW (PBA) 
 

Bouwen is enkel maar bakstenen en beton? No way! Kom in deze workshop Bouw 4.0 ontdekken. 

We laten je kennismaken met de laatste nieuwe digitale innovaties uit de bouwwereld waarbij onze 

eigen campus het Living Lab is waarmee je aan de slag gaat.  

Opleidingsinformatie: http://www.pxl.be/bouw 

 

BOUWKUNDIG TEKENEN & WERFORGANISATIE(GRA) 
 

Heb je interesse in de bouwsector? Wil je werken als bouwkundig tekenaar?  

Kom dan naar de sessie binnen de opleiding Graduaat in het Bouwkundig tekenen volgen.  

In de proefles doe je mee aan de opmeting en de uitzetting van een bestaande constructie. Proef van 

de manier waarop je in het graduaat al doende de competenties aanleert van een bouwkundig 

tekenaar en een werforganisator. 

Opleidingsinformatie:   

https://www.pxl.be/bouwkundig-tekenen 

https://www.pxl.be/werforganisatie 

  

https://www.pxl.be/biotechnologie
http://www.pxl.be/bouw
https://www.pxl.be/bouwkundig-tekenen
https://www.pxl.be/werforganisatie
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ELEKTROMECHANICA (PBA) 
 

Een Bachelor in de Elektromechanica is in de hedendaagse industrie en bouw een onmisbare pion. 

Op de proefdag zal je in verschillende sessies zelf mogen experimenteren met robots, virtuele 

machines en 3D-scannen en -ontwerpen.  

Door hun brede technische kennis en vaardigheden kunnen bachelors in de Elektromechanica zich 

snel inwerken in diverse industriële en HVAC-installaties. Dit gecombineerd met communicatieve 

skills en een projectmatige aanpak maakt hen direct inzetbaar in alle toekomstige industriële 

omgevingen. 

Meer informatie over deze richting vind je op: https://www.pxl.be/elektromechanica 

 

ELEKTROMECHANISCHE SYSTEMEN (GRA) 
 

‘Alles loopt gesmeerd!’, zegt men wel eens als alles goed gaat. De graduaat Elektromechanische 

systemen checkt op regelmatige basis of dit zo is. Infraroodmetingen zijn hierbij een belangrijk 

hulpmiddel. We nemen je in deze proefles o.a. mee op zoek naar ‘hot spots’ met behulp van een 

infraroodmeter. 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/elektromechanische-systemen 

 

GROENMANAGEMENT (PBA) 
 

Hoe kan een groene stadsomgeving verkoeling brengen in warme zomers? Kunnen bomen echt lucht 

zuiveren? Mogen wolven hier echt blijven? Ben je geboeid door de natuur en zou je graag meer 

planten en bomen in de stad zien? Kom alvast even speuren naar biodiversiteit in de groene 

omgeving van ons schoolgebouw naast de Demer. We vertellen je hoe groenmanagers, en misschien 

ook jij, voor een groenere toekomst gaan zorgen met natuur en openbaar groen waar mensen van 

genieten en dieren van leven!  

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/groenmanagement 

 

HERNIEUWBARE ENERGIESYSTEMEN (GRA) EN HVAC-SYSTEMEN (GRA) 
 

De toekomst van onze planeet is onlosmakelijk verbonden met hernieuwbare energie en moderne 

HVAC-systemen. Ontdek in deze proefles hoe een verwarmingsinstallatie is opgebouwd en hoe we 

deze in optimale conditie kunnen laten werken. Ervaar ook praktisch hoe een systeem met 

zonnepanelen samengesteld en in dienst wordt genomen. Kortom: in deze sessie leer je waar de 

opleidingen Graduaat in de Hernieuwbare energiesystemen en Graduaat in de HVAC-systemen 

samenkomen en waarom het zo belangrijk is dat beide goed kunnen samenwerken.  

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/hernieuwbare-energiesystemen      

https://www.pxl.be/hvac-systemen  

https://www.pxl.be/elektromechanica
https://www.pxl.be/elektromechanische-systemen
https://www.pxl.be/groenmanagement
https://www.pxl.be/hernieuwbare-energiesystemen
https://www.pxl.be/hvac-systemen
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PXL-HEALTHCARE 
 

ERGOTHERAPIE (PBA) 
 

Ben jij creatief en innovatief ingesteld? Wil jij later personen met een beperking helpen om de dingen 

die voor hen belangrijk zijn (weer) zelf te doen? Ben je een echte problem solver en communicator? 

Kom dan even proeven van de opleiding Ergotherapie: een boeiende en uitdagende studie waar 

biomedische, humane en ergotherapeutische wetenschappen elkaar ontmoeten. 

Opleidingsinformatie https://www.pxl.be/ergotherapie 

 

VERPLEEGKUNDE (PBA) 
 

Ben je niet snel weggeblazen door een beetje verantwoordelijkheid, ben je creatief in het oplossen 

van complexe problemen én wil je telkens weer in nieuwe situaties terechtkomen?  

Wil je graag uitgroeien tot zorgverlener, teamplayer en manager?  

Kortom: wil je graag zin voor technologie en wetenschap combineren met een hart voor mensen, 

kom dan zeker proeven van de bacheloropleiding in de Verpleegkunde! 

Opleidingsinformatie https://www.pxl.be/verpleegkunde  

 

 VROEDKUNDE (PBA) 
 

Ben je geboeid door nieuw leven, zwangerschappen, zorg en wetenschap? Wil je graag weten hoe 

uitdagend het werk van een vroedvrouw is? Kom dan even kijken op onze proefdagen. Je krijgt de 

kans om dan kennis te maken met verschillende facetten van het beroep.  

Opleidingsinformatie  https://www.pxl.be/vroedkunde 

 

 

 

  

  

https://www.pxl.be/ergotherapie
https://www.pxl.be/verpleegkunde
https://www.pxl.be/vroedkunde
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PXL-MAD 
  

GRAFISCH ONTWERP (ABA) 
 

 In Grafisch ontwerp staat ‘ontwerpen’ centraal. Vier disciplines die, zonder dat je het beseft, jouw 

wereld kleuren en aangenamer maken via illustraties, grafische vormgeving, reclame of 

interactiviteit. 

Maak kennis met toekomstige ontwerpers van strips, cartoons en kinderboeken. Vraag de mening 

van een vormgever over dat logo op je favoriete sweater. Hoe geven jonge ontwerpers een antwoord 

op saaie reclame? De gebruiksvriendelijkheid van je gsm, moet die ook ontworpen worden? Hoe kan 

die selfie bewerkt worden opdat die nog meer likes krijgt op Instagram? ... 

Het wordt een interessante rondleiding met veel creatieve hoogtepunten. 

Opleidingsinformatie: https://pxl-mad.be/grafisch-ontwerp 

 

JUWEELONTWERP & EDELSMEEDKUNST (ABA) 
 

Ben je gefascineerd door design en kunst en wil je experimenteren met allerhande materialen? Heb 

je interesse in innovatieve technologieën en traditionele ambachten? Wil je juwelen en objecten 

creëren met een eigen vormentaal en een artistiek concept? We laten je de inspirerende en zeer 

diverse wereld van de opleiding Juweelontwerp en edelsmeedkunst zien, met goed uitgeruste 

ateliers voorzien met de nieuwste technologieën waar je je kan ontwikkelen tot een kritische, 

onderzoekende kunstenaar en ontwerper. 

Opleidingsinformatie:  https://pxl-mad.be/juweelontwerp-edelsmeedkunst 

 

VRIJE KUNSTEN (ABA)  
 

Binnen de ateliers van Vrije kunsten leiden we studenten op tot authentieke, eigenzinnige en 

onderzoekende kunstenaars in een ruime waaier van disciplines met 5 hoofdateliers: Schilderkunst, 

Vrije grafiek, Sculptuur & Installatie zijn de klassieke pijlers. In Keramiek komen alle keramische 

technieken aan bod tot glas bewerken. In Open Lab tenslotte wordt vooral op het conceptuele 

gefocust en staan alle technieken open. Je leert er performance, video bewerken en met alle 

zintuigen werken tot het maken van geuren en parfums. Studenten kunnen gaan proeven bij de 

andere ateliers en zelfs bij andere afdelingen binnen Hogeschool PXL (interactief, AI, robotica, …). 

Elke student wordt persoonlijk begeleid door ervaren docenten in al die gebieden om zijn heel eigen 

artistieke persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen en vormgeven. 

Opleidingsinformatie:  https://pxl-mad.be/vrije-kunsten 

  

http://ttps/pxl-mad.be/grafisch-ontwerp
https://pxl-mad.be/juweelontwerp-edelsmeedkunst
https://pxl-mad.be/vrije-kunsten
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PXL-MEDIA & TOURISM 
 

 COMMUNICATIEMANAGEMENT (PBA) 
 

JIJ WIL …  

• Graag de wondere wereld van de communicatie leren kennen.  

• Voor of achter de schermen werken.  

•  Je eigen reclamecampagnes creëren.  

•  De pers zelfverzekerd te woord staan.  

•  Je handen uit de mouwen steken en evenementen organiseren.  

•  Trending zijn op sociale media. 

 

Influencer worden, hoe doe je dat? En hoe passen influencers in goede communicatie van bedrijven 

en merken? Kortom, hoe word je Instafamous       ? 

Opleidingsinformatie: http://www.pxl.be/communicatiemanagement 

 

JOURNALISTIEK (PBA) 
 

Kies voor de strafste opleiding Journalistiek (PBA)! 

JIJ WIL …   

•  Je sterktes als durf, creativiteit, luisterbereidheid en onafhankelijkheid gebruiken. 

• Leren plannen en werken met deadlines. 

• Je troeven uitspelen op het vak van het maken van een goede tekst (krant, website, blog), 

een wervend audiostuk (radio, podcast, enz.) of een verbluffende videoreportage (televisie, 

website, sociale media). 

• Je heel graag verdiepen in de actualiteit. 

• Heel graag multimediaal aan de slag. 

• Heel graag interviewen. 

• Heel passioneel en kritisch kunnen werken. 

  

De journalist. Niet het oudste, wel het mooiste beroep van de wereld! 

Opleidingsinformatie: http://www.pxl.be/journalistiek 

 

  

http://www.pxl.be/communicatiemanagement
http://www.pxl.be/journalistiek
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TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT (PBA) 
 

JIJ WIL …  

•  Je passie voor cultuur, reizen en mensen delen.  

•  Graag vreemde talen spreken.  

•  Je organisatietalent in de verf zetten.    

•  Mensen warm maken om hier of buiten de landsgrenzen met vakantie te gaan. 

Go abroad! Verruim je beeld en duik in de toeristische wereld. Je leert bij over de boeiende wereld 

van reizen maken, reizen verkopen, reizen begeleiden, bestemmingen op de kaart zetten, ... 

Opleidingsinformatie: http://www.pxl.be/toerisme-en-recreatiemanagement 

 

 

  

  

http://www.pxl.be/toerisme-en-recreatiemanagement
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PXL-MUSIC   
 

POP- EN ROCKMUZIEK (PBA)  

 
PXL-Music bevat alle elementen waar het om draait in de hedendaagse pop- en rockwereld. Durf, 

vernieuwing, toevalligheid, spelen met het moment, inzicht, gevoel, grenzeloosheid, geschiedenis, 

spirit … kortom, rock 'n roll.  Onze opleidingen beantwoorden aan de realiteit van de muzieksector. 

Studenten worden opgeleid tot muzikant, muziektechnieker of muziekmanager, die de nodige 

professionele ervaring bezitten, een hands-on mentaliteit hebben, zich op een praktisch vlotte 

manier bewegen in de sector en creatief én ondernemend zijn. Het spreekt voor zich dat we 

studenten zoeken die reeds een forse bagage en kennis hebben in de pop en rock en graag in 

teamverband aan de slag willen gaan. Wees dus gewaarschuwd: enkel met een grenzeloze motivatie, 

een onnavolgbare goesting en bakken doorzettingsvermogen kan je aan PXL-Music studeren. Door 

het specifieke karakter van deze afstudeerrichting en de sterke persoonlijke begeleiding kunnen 

slechts een beperkt aantal studenten toegelaten worden. Wil je meer weten en ben je van plan om 

deel te nemen aan de toelatingsproeven, dan ben je welkom in onze proefles! 

 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/music 
 

  

  

  

https://www.pxl.be/music
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PXL-SOCIAL WORK 
 

 ORTHOPEDAGOGISCHE BEGELEIDING (GRA) 
 

De orthopedagogisch begeleider in actie … Als teamplayer zet de orthopedagogisch begeleider zich 

als gespecialiseerd opvoeder in om mensen kansen te bieden zich volledig te ontplooien. Hierbij 

spreekt hij niet alleen zijn theoretische achtergrond aan, maar put hij ook uit zijn praktijkervaring 

met verschillende doelgroepen op de verschillende werkterreinen. Tijdens deze sessie maak je op 

interactieve wijze kennis met de job en de professionele tools die je slagkracht als orthopedagogisch 

begeleider versterken. 

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs (humane wetenschappen,  

sociale en technische wetenschappen, beroepsonderwijs) 

Opleidingsinformatie https://www.pxl.be/orthopedagogie 

 

SOCIAAL WERK (PBA): SOCIAAL WERKER … EEN WARM HART EN EEN KOEL HOOFD 
 

De sociaal werker zet met ‘ziel voor de stiel’ in op verbinding tussen mensen. In deze workshop 

ontdek je aan de hand van stellingen en discussies hoe sociaal werk bijdraagt tot een (h)echter 

samen leven. Je ervaart o.m. via inleefoefeningen hoe de kracht van de sociaal werker wordt bepaald 

door het eigen referentiekader. Hoe kleurt jouw bril je kijk op de ander en de wereld? 

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs (humane wetenschappen,  

sociale en technische wetenschappen) 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/sociaal-werk 

 

SOCIAAL WERK (PBA): EEN GLIMLACH IS EEN GESPREK ZONDER WOORDEN 
 

Communicatie is meer dan woorden. Onderzoek toont aan dat de eerste 27 seconden 

doorslaggevend zijn voor een goede eerste indruk. Het is dus belangrijk om in te zetten op dit eerste 

cruciale contact. Hoe verwelkomen we onze gesprekspartner? Hoe winnen we het vertrouwen? 

Vergeten we niet te luisteren? In deze workshop ga je in een rollenspel snel aan de slag met de tips & 

tricks.  

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs (humane wetenschappen,  

sociale en technische wetenschappen) 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/sociaal-werk 

 

  

https://www.pxl.be/orthopedagogie
https://www.pxl.be/sociaal-werk
https://www.pxl.be/sociaal-werk
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SOCIAAL WERK (PBA): DE SAMENLEVING IS (G)EEN LABO 
 

Onze samenleving wordt gemaakt door mensen en is dus onderdeel van een continu 

veranderingsproces. Sociologen nemen deze transities onder de loep en bestuderen hoe de 

maatschappij werkt en evolueert doorheen de tijd. In deze workshop maak je kennis met de 

uitdagingen waarvoor onze samenleving staat en zetten we in onze zoektocht naar mogelijke 

antwoorden je onderzoekende geest én je brede interesse voor mens en maatschappij in. 

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs (humane wetenschappen,  

sociale en technische wetenschappen) 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/sociaal-werk 

 

SOCIAAL WERK (PBA): RECHT IN ONS DAGELIJKS LEVEN: STRENG MAAR TOCH RECHTVAARDIG 
 

Iedereen aan en tot zijn rechten laten komen, als mens en burger. Dit is een belangrijk leidmotief van 

het sociaal werk. Maar zien we het bos nog door de bomen? Deze workshop reikt een gids aan om 

het kluwen te ontwarren. Zo ga je o.m. aan de slag met enkele vragen uit het leven gegrepen en 

verken je de rechten en plichten van elke burger.  

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs (humane wetenschappen,  

sociale en technische wetenschappen) 

Opleidingsinformatie: https://www.pxl.be/sociaal-werk 

 

 

https://www.pxl.be/sociaal-werk
https://www.pxl.be/sociaal-werk
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