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JIJ WIL...
•  Je carrière een duwtje in de rug geven
•  Inzicht krijgen in de financiële
 besluitvorming van een bedrijf
•  Je verdiepen in financiële vraagstukken
 die een belangrijke invloed hebben
 op beslissingen in een onderneming
•  Werken en studeren combineren

Dan zit je goed bij onze bachelor na
bacheloropleiding op Hogeschool PXL
departement Business!

Werken én studeren, een uitdagende
puzzel die aan populariteit wint. Het
vraagt echter flexibiliteit, planning en
engagement van de verschillende 
actoren. Binnen onze opleiding is het 
mogelijk!

OVER DE OPLEIDING
De Banaba Taxes & management
accounting heeft heel veel troeven die je
diploma een absolute meerwaarde 
geven en waarbij je de arbeidsmarkt kan
betreden in een zeer gunstige positie.
Meer en meer profielen met financiële
bagage winnen het op de arbeidsmarkt.

De opleiding vertrekt vanuit een breder 
kader en speelt in op het steeds toene-
mende belang van financiële en fiscale
optimalisaties binnen de onderneming.
De opleiding speelt in op de vraag naar
meer professionals met financiële kennis.

Na deze opleiding heeft financieel
management geen geheimen meer voor
jou. Door het uitgebreide
programma komen alle belangrijke
financiële aspecten aan bod, inclusief de
nieuwste inzichten en technieken.
 

DOELGROEP
De opleiding richt zich enerzijds tot de
Professionele Bachelors in Bedrijfsma-
nagement, Organisatie en Management 
en anderzijds tot professionals die zich 
willen verdiepen in finance en manage-
ment. Studenten met een ander bachelor- 
of masterdiploma kunnen ook toegelaten 
worden indien ze reeds beschikken over 
relevante ervaringen in bedrijfsmanage-
ment of als zelfstandig ondernemer. Er 
bestaat eveneens de instapmogelijkheid 
voor studenten met een IT-traject.

Ook voor studenten die werken willen
combineren met studeren, zal de
jaarplanning zo ingevuld worden dat ze 
die mogelijkheid aangeboden krijgen.

PROGRAMMA
De banaba omvat 60 studiepunten. De
opleiding spitst zich toe op volgende 
domeinen
•  General topics for financials zoals
 strategie management, operationeel 

management, project management
 en reporting management
•  Financial management zoals de analyse
 van de jaarrekening, kostprijscalcula-

ties, corporate governance
•  Professional@work en Soft skills zoals 

de stage, presentatie- en communica-
tie skills en leiderschapsskills.

Onderdelen hierboven beschreven zijn
onmisbaar in het succesvol zakendoen.
Het efficiënt implementeren van 
financiële vraagstukken, het benutten
van fiscale kansen en het beheer van
financiële risico’s veronderstelt meer
aandacht in het bedrijfsleven. 

Professional@work omvat een stage van
8 weken. Deze stage geeft je de kans om
al je talenten en verworven competenties



te toetsen en te ontwikkelen op de
werkvloer. Hiervan stel je een bachelorproef 
op die je verdedigt voor een vakjury.

TROEVEN
• Gevarieerd en evenwichtig programma
 met focus op beroepsgerichte
 competenties en attitudes
•  Gezonde mix van theoretische kennis
 gelinkt aan praktische toepassingen
•  Vakoverschrijdende en praktijkgerichte
 cases
•  Rechtstreeks leren uit de ervaring van
 professionals uit het bedrijfsleven
 doordat we werken met gastlectoren uit 

het werkveld
•  Extra praktijkervaring door het lopen
 van een stage
•  Door de diverse instroom kan er 

multidisciplinair gewerkt worden met 
multidisciplinaire teams wat verrijkend is

 door de inbreng van ieders expertise
•  Aanzet tot levenslang leren
•  Dag- en avondonderwijs: 1 dag in de
 week en 1 avond in de week.
•  Gevarieerd online en fysiek onderwijs
•  Stage op de eigen werkplek mogelijk 

indien het in het verlengde ligt van de 
opleiding

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU

General topics for financials 144

Operational Management for
financials

4 24

Strategic Financial 
Management

4 24

Digital Financial Management 4 24

Project Management for 
financials

4 24

(Inter)national Financial
Management

4 24

Credit Management 4 24

Financial Management* 132

Financial Statement Analysis 4 24

Corporate Tax 4 24

Financial Planning 3 21

Investment planning and 
valuation

3 21

Management Accounting 3 21

Corporate Finance 3 21

Professional and soft skills 304

Professional@work 12

Softskills@work 4 24

Totaal 60 580

AFKORTINGEN

SP: studiepunten − CU: aantal contacturen

TABEL  
OPLEIDINGSONDERDELEN



PRAKTISCHE INFORMATIE

PRIJS*

Voor deze opleiding betaal je een vast
bedrag van € 564.20, plus € 27.00 per
studiepunt. Minvermogende studenten
die inschrijven voor deze banaba en van
wie de aanvraag tot vermindering wordt
goedgekeurd op basis van berekening
door de sociale dienst, betalen een vast
gedeelte van € 564.20 plus € 13.10 per
studiepunt.

*onder voorbehoud

DATA 
Het academiejaar start op 18 september
2023. De opleiding in semester 1 bestaat 
zowel uit een dag- als avondopleiding 
echter beperkt tot één dag en één avond 
in de week. In semester 2 wordt de op-
leiding in de avond aangeboden. (1 avond 
per week)

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

INSCHRIJVINGS- EN 
BETALINGSMODALITEITEN 
Inschrijven kan tijdens de inschrijvings-
dagen tot 18 september 2023 op de
Dienst Studentenadministratie van
Hogeschool PXL, PXL-Congress,
Elfde-Liniestraat 24 in Hasselt.

Je kan voorinschrijven via de website 
www.voorinschrijvingen.pxl.be. Voor 
meer informatie kan je terecht op 
inschrijvingen@pxl.be.  

Deze opleiding komt in aanmerking in
het kader van Vlaams opleidingsverlof
(VOV). Betalingen via KMO-portefeuille
worden aanvaard.

CONTACTPERSOON 
VANDERHOYDONCK LUT 
lut.vanderhoydonck@pxl.be
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http://www.voorinschrijvingen.pxl.be
http://inschrijvingen@pxl.be

