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WELKOMSTWOORD

ALGEMEEN DIRECTEUR
Hogeschool PXL is een warme en kwaliteitsvolle hogeschool: 
ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend, 
kwaliteitsvol, internationaal, democratisch en succesvol.
 
Wij zijn de grootste hogeschool in onze provincie en hebben alles 
in aanbod waardoor we multidisciplinair ongelofelijk veel troeven 
hebben. Ons credo is ‘vlot serieus’: we zijn vlot en eigentijds in de 
omgang, maar bloedserieus wanneer het gaat over de kwaliteit van 
onze opleidingen. Hogeschool PXL heeft sterke roots in de 
provincie, en een ruime blik op de wereld.
 
We hopen dat je in onze hogeschool een opleiding vindt, en 
wensen je heel veel studiesucces!

BEN LAMBRECHTS
algemeen directeur

DEPARTEMENTSHOOFD
De bachelor- en graduaatsstudenten van PXL-Business worden 
opgeleid tot NextGen Business professionals. Ze worden tijdens 
hun opleiding ondergedompeld in de concrete bedrijfspraktijk.

Binnen het departement gebeurt dit op basis van een uniek Next-
Gen Business model. Hierbij maken we vernieuwend onderwijs in 
continue samenwerking met bedrijven, organisaties en onderzoe-
kers. Onze studenten maken integraal deel uit van deze commu-
nity.

Vanuit deze sterke verwevenheid leiden we businessprofielen op 
die technologische en maatschappelijke evoluties concreet laten 
landen binnen organisaties en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan di-
gitalisering en duurzaamheid.

In de huidige complexe wereld zijn onze businessprofessionals 
heel erg belangrijk.

#NextGenBusiness  #BusinessFirst

FRANCIS VOS
departementshoofd
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DOELGROEP
BEDRIJFSMANAGEMENT ALLROUND² is 
ontworpen op maat van onze toekomsti-
ge junior-collega’s voor wie een voltijdse 
dagopleiding in combinatie met een job niet 
tot de mogelijkheden behoort.

STUDIEDUUR
Het studieprogramma BEDRIJFSMANAGE-
MENT 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 getuig-
schriften van eerder gevolgde opleidingen.

Samen met de trajectbegeleider worden de 
mogelijkheden en het opleidingsprogram-
ma ‘op maat’ besproken tijdens het intake-
gesprek.

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 onder-
wijs aan in een format van ‘blended learn-
ing’, een evenwichtige mix van contact- en 
afstandsonderwijs, met de klemtoon op 
authentieke leersituaties. Samen met de 
stage en de bachelorproef zorgen de elec-
tive courses ervoor dat je in de opleiding de 
focus kan leggen op een specifiek bedrijfs-
domein (bv. supply chain, legal, finance, …). 
Naast in september kan je ook starten met 
deze opleiding in november of februari.

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 BEDRIJFS-

MANAGEMENT ALLROUND², de opleiding bedrijfsmanagement voor werkstu-

denten, deze combinatie te realiseren en het diploma Professionele bachelor 

bedrijfsmanagement te behalen. Met dit diploma op zak beschik je over alle com-

petenties 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.

BEDRIJFSMANAGEMENT ALLROUND2
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BEDRIJFSMANAGEMENT ALLROUND2

TRAJECT VOOR WERKSTUDENTEN

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

SP: studiepunten 
* deze opleidingsonderdelen kunnen afhankelijk van de persoonlijke situatie in verschillende semesters 
opgenomen worden of in semester 7. Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen
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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

SP: studiepunten 
* deze opleidingsonderdelen kunnen afhankelijk van de persoonlijke situatie in verschillende semesters 
opgenomen worden of in semester 7. Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen
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INSCHRIJVINGEN
Via de website www.pxl.be kan je je reeds 
voorinschrijven. Via e-mail ontvang je dan 
meer informatie over de stappen die je nog 
moet ondernemen om je inschrijving daarna
te finaliseren. Het studiegeld voor een aca-
demiejaar hangt af van het aantal studie-
punten waarvoor je je inschrijft. 

Voor 60 studiepunten zonder studiefinan-
ciering betaal je naar verwachting 1092.10 
euro.

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF
Deze opleiding komt in aanmerking in het 
kader van het Vlaams opleidingsverlof (VOV).
Meer info: https://www.vlaanderen.be/op-
leidingsdatabank

TIJDSKREDIET
De opleiding komt in aanmerking voor tijds-
krediet. Je dient wel ingeschreven te zijn 
voor minstens 27 studiepunten.

PRAKTISCHE 
INFORMATIE

TRAJECT EN 
PROGRAMMA

LESMOMENTEN
De lesmomenten in de verschillende se-
mesters worden georganiseerd geduren-
de 3 avonden per week (ma – di – do) van 
18u-22u. Alle lessen worden ook gestreamd 
en zijn dus online life mee te volgen, op-
names worden minimaal voor een week 
beschikbaar gesteld. Voor sommige les- en 
evaluatiemomenten is (fysieke) aanwezig-
heid verplicht.

STAGE
De stage loop je bij een onderneming in 
een afdeling naar keuze (financieel, marke-
ting, logistiek, ...). Dit kan ook op de huidi-
ge werkplek op voorwaarde dat het taken-
pakket 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. 

http://www.pxl.be
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank


MEER INFORMATIE

Eindhoven

Sint-Truiden

HASSELTHASSELT

DIEPENBEEKDIEPENBEEK

Maastricht

E314 BRUSSEL - AKEN

E313 ANTW
ERPEN-LUIK

LIGGINGSPLAN CAMPUS
PXL-BUSINESS
Campus Elfde Linie
Elfde-Liniestraat 26 (gebouw B)
3500 Hasselt

OPLEIDINGSHOOFD
Griet Beerten
e-mail: griet.beerten@pxl.be
tel. +32 474 26 28 70
www.pxl.be/werkenenstuderen
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DINSDAG 4 JULI 2023
van 15.00 - 20.00 uur

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2023
van 09.00 - 14.00 uur

INFODAGEN

ZATERDAG 11 MAART 2023
van 10.00 - 14.00 uur

ZATERDAG 22 APRIL 2023
van 10.00 - 14.00 uur

geaccrediteerde opleiding

http://www.pxl.be/werkenenstuderen

