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Korte omschrijving

Heb je ambitie? Wil je je verdiepen in bepaalde 
vakdisciplines of even herbronnen? 
Dan zit je goed bij de Hogeschool PXL! De BanaBa Taxes & 
Management Accounting heeft een bijzonder curriculum 
dat je diploma een absolute meerwaarde geeft en waarbij 
je de arbeidsmarkt kan betreden in een zeer gunstige 
positie. De opleiding speelt in op het steeds toenemende 
belang van het beheer van klantenkredieten binnen de 
onderneming. Vacatures van o.a. creditcollectors en 
-controllers raken niet ingevuld.
De opleiding speelt in op de vraag naar meer 
professionelen binnen de accountancysector en bereidt 
je voor op het behalen van de beschermde titel van 
zelfstandig boekhouder enerzijds en van accountant/
belastingconsulent anderzijds.
De opleiding speelt in op de vraag van het bedrijfsleven 
naar polyvalente medewerkers binnen een boekhoud-, 
financiële of commerciële afdeling. Door het invoegen van 
een vastgoedmodule verhogen de tewerkstellingskansen 
in de vastgoedsector. Al deze ingrediënten samen 
garanderen je een vliegende start in de praktijk!

PraKtische informatie

Prijs*
Het inschrijvingsgeld voor de BanaBa bedraagt € 990. Wie 
het bewijs levert dat hij nog geen drie jaar het gevraagde 
diploma heeft en niet beroepsactief is, betaalt € 575. De 
opleidingsonderdelen kunnen ook apart gevolgd worden en 
geven recht op een getuigschrift aan € 50 per studiepunt. 
Voor studenten met een IT-traject is er een aparte regeling 
voorzien.
*onder voorbehoud

Data
De lessen starten 16 september 2013 en worden afgerond 
einde juni 2014.

Locatie
Hogeschool PXL
PXL-Business
Elfde-Liniestraat 26, Gebouw B
B-3500 Hasselt

Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten
Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsdagen tot 14 september 
2013 op de dienst studentenadministratie van Hogeschool 
PXL, Elfde-Liniestraat 23A, gebouw D te 3500 Hasselt. Men 
kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.
pxl.be.
Voor meer vragen kan je terecht op het telefoonnummer 011 
23 87 26 of inschrijvingen@pxl.be.
Betalingen via opleidingscheques en KMO-portefeuille 
worden aanvaard. Voor deze opleiding werd ook een 
aanvraag ingediend voor educatief verlof.

Contactpersoon
Evy Crals
Coördinator Banaba
m | 0497 25 64 28
e | evy.crals@pxl.be
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Informatie- en inschrijvingsdag vervolgopleidingen 
2013 Hogeschool PXL, campus Elfde Linie (Elfde 
Liniestraat 24, 3500 Hasselt) op dinsdag 2  juli van 

15 uur tot 20 uur. www.pxl.be



DoelgroeP en  
toelatingsvoorwaarDen

De opleiding richt zich enerzijds tot de professionele bachelors 
in Bedrijfs- en officemanagement en anderzijds tot de masters 
in de Toegepaste Economische Wetenschappen en masters 
in de Rechten. Studenten met een ander bachelordiploma 
kunnen ook toegelaten worden indien ze reeds beschikken 
over relevante ervaringen in bedrijfsmanagement of als 
zelfstandig ondernemer.
Er bestaat de instapmogelijkheid voor studenten met een IT-
traject. Ook voor studenten die werken willen combineren 
met studeren zijn er aangepaste faciliteiten om het behalen 
van dit diploma mogelijk te maken.
Studenten die reeds EVK’s en EVC’s kunnen aantonen kunnen 
vrijgesteld worden voor bepaalde delen van de opleiding.

Programma

De BanaBa is een eenjarige opleiding en omvat 60 
studiepunten. Je kan het programmaonderdeel Credit 
Management of Finance dat uit 20 studiepunten bestaat 
ook afzonderlijk volgen. Op die manier behaal je een 
Postgraduaat.
Credit Management is een onmisbaar onderdeel van 
succesvol zaken doen. Klanten krediet geven kost geld. 

“er zijn schitterende vooruitzichten voor 

beoefenenaars van economische beroepen 

en men kan van zijn opdracht een boeiend 

gegeven maken. goede financiële 

boordtabellen kunnen het welslagen van een 

onderneming in grote mate beïnvloeden.

dhr. Johan De Coster
Partner bij Van Havermaet Groenweghe
Bedrijfsrevisor - accountant
Voorzitter LVAB
Gastdocent Hogeschool PXL
Bestuurder BOBR

Reden genoeg om er professioneel mee om te springen. Om 
deze materie te beheersen is financiële kennis alleen niet 
voldoende. Communicatie, management en commercieel 
denken zijn minstens zo belangrijk.
Daarnaast spitst de opleiding zich toe op specifieke domeinen 
die zich vertalen in 2 verschillende keuzeopties. Een van 
de grootste troeven van keuzeoptie 1, voor afgestudeerde 
bachelors in Accountancy-Fiscaliteit, is de algehele 
vrijstelling voor het toelatingsexamen tot de stage van het 
IAB. In keuzeoptie 2 kan je je basiskennis van financieel 
management verbreden. Geen overbodige theorieën maar 
relevante informatie over financiële instrumenten om een 
bedrijf zo goed mogelijk te runnen. Bijzondere aandacht gaat 
naar de vastgoedsector.
Het efficiënt implementeren van adviezen, het benutten van 
fiscale kansen en het beheer van financiële risico’s onderstelt 
ook aandacht voor fiscale topics. De stage van 8 weken geeft 
je de kans om al je talenten en verworven competenties te 
toetsen en te ontwikkelen op de werkvloer. Hiervan stel je 
een scriptie op dat je verdedigt voor een vakjury.

troeven

• Uniek, gevarieerd en evenwichtig programma met focus 
op beroepsgerichte competenties en attitudes;

• Programma afgestemd op de steeds wijzigende eisen 
van de reële beroepsuitoefening;

• Gezonde mix van theoretische kennis gelinkt aan 
praktische toepassingen;

• Vakoverschrijdende en praktijkgerichte cases;
• Rechtstreeks leren uit de ervaring van professionals uit 

het bedrijfsleven;
• Extra praktijkervaring door het lopen van een stage
• Door de gevarieerde instroom kan er bij cases gewerkt 

worden met multidisciplinaire teams wat verrijkend is 
door de inbreng van ieders expertise;

• Bijwonen van beroepsgerichte seminaries in 
samenwerking met het LVAB en PXL Case Studies;

• Algehele vrijstelling voor het toelatingsexamen tot 
de stage van het IAB voor afgestudeerde bachelors in 
Accountancy-Fiscaliteit;

• Aanzet tot levenslang leren;
• Keuze tussen 2 opties;
• Modulair aanbod; je kan zelf je pakket samenstellen en 

aanpassen aan je eigen ruimte in tijd.

Tabel opleidingsonderdelen

OPleiDingsOnDerDeel sP CU

Creditmanagement 117

Model creditmanagement 3 10

Risico-beoordeling klanten 7 50

Operationeel creditmanagement 4 27

Collecting 3 20

Specifieke topics in creditmanagement 3 10

Keuzeoptie 1: Accountancy & taxes 138

Accountancyvraagstukken uit het werkveld 5 42

Internationaal fiscaal recht 3 18

Handelsrecht en ondernemingen in moeilijkheden 4 27

Lokale en regionale belastingen 3 15

Interne en externe audit 5 36

Keuzeoptie 2: Finance 138

Keuze van de ondernemingsvorm: praktisch bekeken 3 12

Leidraad bij investeringsbeslissingen 4 24

Financieringen aan bedrijfsleven en particulieren 5 30

Wegwijs in de financiële berichtgeving 4 36

Real Estate 4 36

Taxplanning 60

Successieplanning 3 23

Pensioenplanning 3 16

Fiscale Actualiteit 3 21

Training 304

Integratie in het werkveld: stage 11

Totaal 60 619

Afkortingen
SP studiepunten
CU aantal contacturen


