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PROFESSIONELE BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT
afstudeerrichting

MET KEUZETRAJECTEN: eXecutive Management Assistant – 
Eventmanagement – Human Resources (HR)

MANAGEMENT ASSISTANT



ALGEMEEN 
DIRECTEUR

Hogeschool PXL is een warme 
en kwaliteitsvolle hogeschool: 
ondernemend, netwerkend, 
onderzoekend, dienstverlenend, 
internationaal, democratisch en 
succesvol.

We hopen dat je op onze 
hogeschool een opleiding vindt en 
wensen je heel veel studiesucces!

PXL University College is 
a welcoming, vibrant and 
outstanding organisation; a 
centre of expertise for innovation, 
creativity and entrepreneurship. 
PXL offers professional bachelor 
programmes in business, 
education, healthcare, IT, 
media&tourism, music, social work 
and technology, and bachelor and 
master programmes in arts. 

BEN LAMBRECHTS

OPENLESDAGEN

Altijd al eens willen weten hoe 
een les aan onze hogeschool 
verloopt? Schrijf je dan in voor 
onze openlesdagen. 

Woensdagnamiddag  
28 februari 2018

Woensdagnamiddag  
2 mei 2018

Inschrijven verplicht via  
www.pxl.be/openlesdagen

REGISTREER JE  
VOOR ONZE 
INFOMOMENTEN VIA:
 
www.pxl.be/registreerje

INFODAGEN

Zaterdag 24 februari 2018  
van 13.00 - 17.00 uur
Alle campussen

Zondag 22 april 2018
van 10.00 - 14.00 uur  
Alle campussen 

Dinsdag 3 juli 2018  
van 15.00 - 20.00 uur
Alle opleidingen
PXL-Congress 
(gebouw D, Campus Elfde Linie)  

Zaterdag 8 september 2018  
van 10.00 - 14.00 uur
Alle opleidingen
PXL-Congress
(gebouw D, Campus Elfde Linie)  

Registreer je via  
www.pxl.be/infodagen

DEPARTEMENTS-
HOOFD

De junior-collega’s van PXL-Business 
worden gevormd tot ondernemende 
professionals. Ze worden tijdens 
hun opleiding tot Bachelor in het 
Bedrijfsmanagement of Office 
management ondergedompeld in de 
echte bedrijfspraktijk.

Hogeschool PXL ondersteunt deze 
mindset ten volle met 'StudentStartUP'. 
Onze bijzondere focus op ondernemen 
en ondernemerschap zorgt ervoor 
dat onze jonge talenten al tijdens 
hun studies een eigen zaak kunnen 
opstarten indien ze dat wensen.  
Ze worden daarin door ons 
partnernetwerk met kennis van zaken 
gecoacht.

De arbeidsmarkt is klaar om ons 
ondernemend en creatief 
jong talent met open armen te 
ontvangen: als werknemer-junior 
manager of als ondernemer-
zelfstandige.

DR. JEAN-PIERRE SEGERS

OPLEIDINGS-
HOOFD

NASH VLACHOS
011 77 50 36
nash.vlachos@pxl.be

CAMPUS

ELFDE LINIE
Elfde-Liniestraat 26  
(gebouw B)
3500 Hasselt
011 77 50 30
business@pxl.be



INSCHRIJVEN

ONLINE  
VOORINSCHRIJVEN 
 

voorinschrijvingen.pxl.be

DEFINITIEF INSCHRIJVEN  
@HOGESCHOOL PXL
 

www.pxl.be/inschrijvingen

PXL IN’T KORT

7 campussen

9 departementen

9000 studenten

1800 afgestudeerden per jaar

3 masters

5 banaba’s

16 postgraduaten

24 afstudeerrichtingen

19 bacheloropleidingen

15 graduaatsopleidingen

Waarom kies je 
voor

Hogeschool 
Pxl ?

Grote connectie met het werkveld 
dankzij een uitgebreid netwerk.

ICT-ondersteund onderwijs.

Faciliteiten (werkstudenten, 
topsporters ...).

Inspraak van studenten.

Erkende diploma’s door de NVAO.

Veel gastcolleges om feeling te  
krijgen met het werkveld.

Warme en kwaliteitsvolle hogeschool.

Kans om tijdens je opleiding  
deel te nemen aan projectmatig  
wetenschappelijk onderzoek.

Sterke samenwerking  
tussen al onze opleidingen.

Mogelijkheid om tijdens je  
studie je eigen bedrijf op te starten  
via PXL-UHasselt StudentStartUp.

Beste studentencatering van Limburg.

Eigen huisvesting en partner  
van Limburgs kamerbestand.

Zeer ruim sportaanbod.

Acht studentenverenigingen.

Gevarieerd cultuuraanbod van 
optredens tot poëzieavond.

Onze studenten noemen we  
junior-collega's.

En natuurlijk nog veel meer …

STUDEREN IN HASSELT 

Als hoofdstad van Limburg is Hasselt een boomende 
studentenstad. Hasselt heeft een overzichtelijk en gezellig 
stadscentrum met een bloeiend aanbod aan drink- en 
eetgelegenheden, gezellige pleintjes én scoort hoog als één 
van de grootste winkelsteden van Vlaanderen. Het ruime 
aanbod aan studentenkoten, dicht bij de campussen, kent 
prijzen die iets onder het landelijke gemiddelde liggen.  

Om na het studeren te ontspannen, is er een ruim aanbod 
gaande van megadancing Versuz, club Forty Five tot de 
gezellige uitgaanszaken op het Dusartplein en de binnenstad. 
Op cultureel en sportief gebied zijn er tal van mogelijkheden 
waaronder het Kapermolenpark en -zwembad, sport- en 
fitnesscentra, het Cultuurcentrum, de Muziekodroom, met 
een uitgebreid aanbod inclusief studentenkortingen. Het 
jaarlijks weerkerend sportief hoogtepunt is de Regatta op het 
Albertkanaal waar de Limburgse hogeronderwijsinstellingen 
een ‘Cambridge tegen Oxford’-gevoel creëren. De hoogdag 
voor studenten is de officiële start van het academiejaar: de 
Student Take-Off. Op zoek naar kwaliteitsvolle opleidingen, 
studentenkoten, lekker eten en drinken, muziek, sport en 
ontspanning? Hasselt heeft het! www.studentinhasselt.be

STUDENTENVOORZIENINGEN VOOR IEDEREEN

STUVO helpt het studentenleven zo aangenaam mogelijk 
te maken. Zij staan onze junior-collega's bij in financiële 
kwesties, emotionele en relationele moeilijkheden. Ze helpen 
in de zoektocht naar een kot of studentenjob. Creëren de 
mogelijkheid om goedkoper te gaan sporten en aan culturele 
activiteiten te doen. Bieden mogelijkheden voor vervoer 
van en naar de campussen. En verzorgen onze studenten en 
bezoekers met heerlijke maaltijden. www.pxl.be/voorzieningen

STERKE & WARME STUDENTENBEGELEIDING

Een juiste studie kiezen is een belangrijke opstap naar je 
toekomst. Onze studentenbegeleiders helpen je bij elke stap 
in dit keuzeproces. Ze steunen en begeleiden je doorheen 
je hele studieloopbaan aan onze hogeschool en sturen bij 
waar nodig. Binnen elke opleiding bieden onze deskundige 
collega’s ondersteuning via dagdagelijkse coaching en 
begeleiding die dicht bij jou als student staan. Onze 
hogeschool zet extra in op een integrale begeleiding die 
doorloopt tijdens alle fasen van de studieloopbaan van de 
student. www.pxl.be/studentenbegeleiding

Mensen die organisaties leiden, lijken soms op jongleurs in een circus. Ze zijn met tientallen zaken 
tegelijk bezig en snellen vaak van de ene beslissing naar de anderen. Hier kies je voor een job 
waarin talenkennis en organisatietalent centraal staan. Als management assistant heb je een 
bevoorrechte positie in het bedrijf. Je werkt daar waar de beslissingen genomen worden en werkt 
doorlopend met en voor mensen. Geen enkele dag is dezelfde: afwisseling gegarandeerd.

MYRIAM SCHEPERS – gedelegeerd bestuurder Prefamac Lummen

Management assistants worden vaak als administratieve duizendpoot omschreven en daar kan ik zeker 
van meespreken! Geweldig als je ook van een afwisselende job houdt! Met dit diploma kan je praktisch 
overal terecht. Het is een zeer veelzijdige opleiding, waarbij de focus ligt op het uitbouwen van een 
goede talenkennis en het uitbouwen van de nodige administratieve competenties.

ALUMNUS NATALIE LEFEVERE – management assistant Dienst Onderwijscoördinatie UHasselt



ERKENDE DIPLOMA’S DOOR DE NVAOMANAGEMENT ASSISTANT

TRAJECTSCHIJF 1

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU HC PR STAGE SEMESTER

Business/Law
Economische actualiteit 3 28 28 1

Bedrijfsadministratie 5 64 64 1-2

Juridische Vorming 3 21 21 1

Bedrijfsmanagement 3 21 21 1

Communication
Communicatie- en onderzoeksvaardigheden 1 5 42 42 1

Engels 1 basis 7 71 71 1-2

Frans 1 basis 7 71 71 1-2

Duits 1 basis 7 71 71 1-2

ICT
Office Software 1 6 52 52 1-2

Professional Practices
Integratieproject:  
oriëntatie in het beroepenveld

5 60 60 2

TOTAAL 51 501 411 60

AFKORTINGEN BIJ TABELLEN: 
SP: studiepunten
CU: contacturen
HC: hoorcollege

PR: practicum
Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen

Keuzetraject*  
(je kiest hiernaast nog 1 keuzetraject waarin je je de volgende 3 jaren wil verdiepen)

KEUZETRAJECT / TRAJECTSCHIJF 1
OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU SEMESTER

eXecutive Management Assistant
Frans 1 communicatie 3 26 1-2

Engels 1 communicatie 3 26 1-2

Duits 1 communicatie 3 26 1-2

Human resources (HR)**
HR essentials 3 28 1
Arbeidsmarkt:  

vraag en aanbod
3 21 1

Sociaal recht 3 24 2

Eventmanagement**
Frans 1 communicatie (*) 3 26 1-2

Engels 1 communicatie (*) 3 26 1-2

Duits 1 communicatie (*) 3 26 1-2

Events & Projects: essentials 3 24 2

*keuze uit twee van de drie vreemde talen
**Zie extra informatieblad

TRAJECTSCHIJF 2

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU HC PR STAGE SEMESTER

Communication
Communicatie- en onderzoeksvaardigheden 2 3 28 28 1

Engels  2 5 52 52 1-2

Frans  2 5 52 52 1-2

Duits  2 5 52 52 1-2

ICT
Office Software 2 9 76 76 1-2

Professional Practices
Viertalige correspondentie & rapportering 6 59 59 1-2

Office management: Front & Back Office 9 90 90 1-2

Excursieproject ifv bedrijfswereld 6 55 55 2

TOTAAL 48 464 409 55

Keuzetraject*  
(vervolg gekozen keuzetraject)

KEUZETRAJECT / TRAJECTSCHIJF 2
OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU SEMESTER

eXecutive Management Assistant
Frans 2 communicatie 3 26 1-2
Engels 2 communicatie 3 26 1-2
Duits 2 communicatie 3 26 1-2

Understanding global cultures 3 21 1

Human resources (HR)**
Competentiemanagement  

+ project
4 34 1-2

Mens en organisatie 4 28 1

Personeelsbeheer + project 4 36 1-2

Eventmanagement**
ICT voor Events & Projects: MS 
Projects 

3 28 2

Budgettering 3 24 2

Understanding global cultures 3 21 1

PR & Eventmarketing 3 24 2

**Zie extra informatieblad

TRAJECTSCHIJF 3

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU HC PR STAGE SEMESTER

Communication

Engels 3 3 35 35 1

Frans 3 3 35 35 1

Duits 3 3 35 35 1

ICT
Integratie Office en webdesign 3 35 35 1

Professional practices
Integratieproject: cases en taken in het 

buitenland
3 25 25 1

Stage 16 456 2

Bachelorproef 10 20 20 1-2

Professionele Xpertise 4 100 1-2

TOTAAL 45 185 185 0 556

KEUZETRAJECT / TRAJECTSCHIJF 3
OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU SEMESTER

eXecutive Management Assistant
Frans 3 verdieping 3 14 1

Engels 3 verdieping 3 14 1

Duits 3 verdieping 3 14 1

Sociale wetgeving en HRM 3 21 1

Copywriting 3 28 1

Human resources (HR)**
Kwaliteitsmanagement 3 21 1

HR & Employer branding 3 28 1

Juridische topics HRM 3 21 1

Copywriting 3 28 1

Eventmanagement**
HR essentials 3 28 1

Event logistics & seminars 3 21 1
Digital tools voor  

Events & Projects
3 28 1

Sociale wetgeving en HRM 3 21 1

Copywriting 3 28 1

Keuzetraject*  
(vervolg gekozen keuzetraject)

**Zie extra informatieblad



WIE BEN JE?

Je bent communicatief en houdt van de 
omgang met mensen. Bovendien ben je 
een teamplayer, maar net zo goed kan 
je zelfstandig en meertalig uit de hoek 
komen. Plannen en organiseren doe je als 
geen ander.
Kortom, je bent een onontbeerlijke 
schakel voor een vlotte organisatie!

Instromen via een verkorte 
bacheloropleiding? Indien je reeds 
een diploma behaald hebt, kan je 
een (bijkomend) bachelordiploma 
Management assistant behalen 
via het volgen van een verkorte 
bacheloropleiding. 

DE OPLEIDING

Met deze drie kernwoorden zit je goed: 
studentgericht – praktijkgericht –  
beroepsgericht.

Tijdens de driejarige opleiding verwerf je  
een uitstekende taalvaardigheid in het 
Nederlands, Frans, Engels en Duits zodat 
je informatie concreet en duidelijk kan 
overbrengen.

Het spreekt voor zich dat je een bedrijfs-
economische en juridische basis moet 
verwerven als management assistant.  
Dit gebeurt via opleidingsonderdelen als 
bedrijfsadministratie, bedrijfsmanagement, 
economie, burgerlijk en handelsrecht,  
sociale wetgeving en HRM.

Verder helpen we je een inzicht te 
verwerven in de organisatie van een 
front, middle en back office. We leren je 
omgaan met kantoorsystemen, Office-
software en internettoepassingen. 
De computer is een onmisbare tool.

Je sociale vaardigheden worden  
aangescherpt via groepswerk, 
werkplekleren, de stage en onze 
projectweek in Frankrijk in de derde 
trajectschijf.

We proberen zo veel mogelijk een 
doe-mens van je te maken. In elke 
trajectschijf van je opleiding wordt 
een project aangeboden dat je op een 
praktische manier laat kennismaken met 
je toekomstig werkveld. In team bezoek 
je bedrijven, maak je kennis met de 
management assistant van vandaag en 
leer je competentiegericht functioneren.

In je stage voltooi je de kennismaking 
met de bedrijfswereld. Dan krijg je de 
gelegenheid zowel je economische 
vorming, je informaticavaardigheden als 
je taalvaardigheden aan de praktijk van 
elke dag te toetsen. Steeds meer junior-
collega's kiezen ervoor deze stage in 
het buitenland te doen. Ons uitgebreid 
internationaal netwerk garandeert 
hoogkwalitatieve stages.

www.pxl.be/management-assistant

TROEVEN VAN  
DE OPLEIDING 

Via onze sterke band met de 
bedrijfswereld weten we WELKE 
competenties onze junior-collega's 
moeten verwerven. Met meer dan 60 jaar 
ervaring in office-opleidingen weten we 
aan Hogeschool PXL HOE we die kunnen 
aanleren: interactieve werkvormen. Dit 
betekent hands-on training, taalpractica 
in kleine groepen, werkplekleren,  
bedrijfsbezoeken, workshops ... maar ook 
via het aanbieden van keuzetrajecten: 
eXecutive Management Assistant 
(=allround), Event (organisatie) en HR 
(personeelsbeleid).

Dat Hogeschool PXL de hogeschool 
met het netwerk is, zal je ook merken. 
Niet enkel zijn er de specifieke ICT-
opleidingsonderdelen, ook de andere 
opleidingsonderdelen zijn sterk ICT-
geïntegreerd waardoor deze  
competenties ‘spelenderwijs’ worden 
versterkt.

Via onze samenwerking met de Waalse 
hogeschool HELMO Luik/Verviers kunnen 
we je de mogelijkheid bieden de volledige 
derde trajectschijf in Luik of Verviers te 
volgen. Je krijgt dan twee diploma’s: 
een Vlaams en een Waals diploma. 
Bidiplomering noemen we dat!

MET WIE WERK JE?

De management assistant is de  
organisatorische spil in de onderneming.  
Hij of zij vertegenwoordigt de 
onderneming intern en extern en is de 
eerste aanspreekpersoon voor zowel 
de medewerkers, het management en 
bestuursraden, alsook de externe klanten.

EXTRA KENMERKEN 

Naast de mix van interactieve 
werkvormen krijg je ook de mogelijkheid 
om lezingen (bv. Manager @ Breakfast) 
en studiedagen (bv. Office management 
day) bij te wonen. Via PXL-UHasselt 
StudentStartUP kan je zelfs je eigen 
bedrijf starten! Lees hierover meer op 
onze website www.pxl.be. Gastsprekers 
brengen de bedrijfswereld in de klas, en 
nog veel meer.

We mogen dan een business-hogeschool 
zijn, een warme hogeschool willen 
we ook zijn. Omdat we weten dat niet 
alle studenten hetzelfde instapniveau 
hebben, bieden we een sterk ontwikkelde 
studie- en studentenbegeleiding aan: 
instroomscreening, plustrajecten om 
bepaalde leerachterstanden in te halen, 
extra elektronisch oefenmateriaal ...

JOUW INTERESSES

 - Je bent taalminded en 
communicatiegericht 

 - Intermenselijke contacten zijn 
je ‘ding’ 

 - Je bent oplossingsgericht 

 - Je brengt precisie in je werk 

 - Organiseren spreekt je erg aan 

 - Een veelzijdig takenpakket is 
wat je zoekt

MET WIE WERK JE?

 - Interne en externe 
‘klanten’ 

 - (Top)managers 

 - Marketeers 

 - Human resources 

 - Bedrijfsleiders 

 - Juristen 

KEUZETRAJECTEN

 - eXecutive 
Management Assistant

 - Eventmanagement 

 - Human resources (HR)

Vraag het extra informatieblad

STAGE

minimaal 12 weken in 
binnen- of buitenland

STUDIEDUUR

3 jaar = 180 studiepunten



VERDER STUDEREN

In het kader van de bachelor-
masterstructuren zijn er mogelijkheden 
om na het behalen van je professionele 
bachelor via verkorte trajecten verder 
te studeren. Dat kan binnen de 
eigen opleiding Office management 
(Bedrijfsvertaler-tolk, Medical 
management assistant) of binnen 
de opleiding Bedrijfsmanagement 
(Marketing, Logistiek management, 
Rechtspraktijk, Accountancy-fiscaliteit, 
Financie- en verzekeringswezen). Ook 
zijn tal van keuzetrajecten (Human 
resources (HR) of Eventmanagement) of 
postgraduaten (bv. Creditmanagement) 
mogelijk.

Behaal je graag een masterdiploma, dan 
zijn er heel wat mogelijkheden!
Welke masteropleiding je kan volgen mits 
het volgen van een schakelprogramma, 
vind je op onze website www.pxl.be.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

De arbeidsmarkt biedt vele 
mogelijkheden aan multi-inzetbare 
management assistants. Geen enkele 
onderneming of organisatie kan zonder 
de administratieve duizendpoot die de 
management assistant is. Niet alleen 
onze Vlaamse bedrijven hopen dat je 
hun managers komt ondersteunen, dat 
je hun beslissingen prima voorbereidt 
en er een efficiënte opvolging aan 
koppelt, ook in het buitenland ontstaan er 
opportuniteiten dankzij je meertaligheid.

Alle afdelingen van multinationals 
en KMO’s, financiële instellingen, 
overheidsdiensten en hogescholen 
zijn op zoek naar vakbekwame, 
communicatievaardige en flexibele 
management assistants. Ook PR-
diensten, de toeristische sector, 
consultancybureaus ... maken graag 
gebruik van je organisatietalent.

En werkgelegenheid is er genoeg: niet 
voor niets is management assistant nog 
steeds een knelpuntberoep.

COMBINEER WERKEN 
EN STUDEREN

Een combinatie tussen werken 
en studeren is perfect mogelijk! 
We houden rekening met eerder 
verworven competenties en wanneer 
je reeds aan het werk bent, zorgen 
we voor een aangepaste onderwijs- 
en examenregeling (faciliteiten voor 
werkstudenten).
 
Een groot deel (ongeveer ¾) van de 
opleiding kan je eventueel ook in 
avondonderwijs doen dankzij onze 
zeer nauwe samenwerking met PCVO 
Limburg. Hiervoor moet je eerst 
een graduaatsdiploma behalen bij 
PCVO Limburg, en vervolgens een 
aanvullingstraject volgen om dat diploma 
om te zetten naar een professionele 
bachelor. Voor dat laatste deel voorzien 
we faciliteiten en blended learning om 
de combinatie werk-studie mogelijk te 
maken. Wil je meer weten over welke 
verschillende mogelijkheden er zijn, kijk 
dan op onze website www.pxl.be.

KENMERKEN

 - Sterke band met de 
bedrijfswereld

 - Interactieve 
werkvormen

 - Werkplekleren

 - Sterke ICT-integratie

 - Workshops

 - Extra taalaanbod (facultatief): 
Spaans/Italiaans

 - Sterke studie- en 
studentenbegeleiding

 - Manager @ Breakfast: 
ontbijtsessies met 
bedrijfsleiders en managers

 - Case Studies

 - Studiedagen en -reizen in 
binnen- en buitenland

 - Bedrijfsbezoeken, gastcolleges

 - PXL-UHasselt StudentStartUP: 
start je eigen bedrijf tijdens je 
studie

 - Combinatie werken en 
studeren mogelijk!

 - Bidiplomering mogelijk

VERDER STUDEREN

 - Master in de Toegepaste 
taalkunde (vertaler, tolk, 
meertalige communicatie) 

 - Master in de Taal- en 
letterkunde 

 - Master in de 
Handelswetenschappen 

 - Master in de Toegepaste 
economische 
wetenschappen 

 - Verkorte 
opleidingstrajecten binnen 
Bachelor in het Office 
management: 
Bedrijfsvertaler-tolk en Medical 
management assistant

 - Verkorte opleidingstrajecten 
binnen Bachelor in het 
Bedrijfsmanagement:  
Marketing, Logistiek 
management, Rechtspraktijk, 
Accountancy-fiscaliteit en 
Financie- en verzekeringswezen 

 - Postgraduaat Creditmanagement

 - ...

www.pxl.be/doorstroomtrajecten

BEROEP?

 - Multinationals 
en KMO’s: Alle 
afdelingen: sales, 
finance, HR, legal ...

 - Consultancy- en 
recruteringsbedrijven

 - Evenementenbureaus

 - Banken 

 - Verzekeringsinstellingen

 - Overheidsinstellingen

 - Profit- en non-
profitbedrijven/-organisaties

 - …

Overal eigenlijk:  
brede opleiding = brede 
tewerkstellingsmogelijkheden



VAN BACHELOR
NAAR MASTER
Schakel na je bachelor door naar een master. 
Dit kan via elke universiteit. Hogeschool PXL heeft 
een preferentiële samenwerking met UHasselt, onze 
associatiepartner. Voor de opleidingen die niet door UHasselt 
worden aangeboden, werken we samen met KU Leuven.

HEB JIJ DE  
-FACTOR?

Kwaliteitsrapport
DE NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE (NVAO) HEEFT 

AAN HOGESCHOOL PXL EEN EXCELLENT VISITATIERAPPORT UITGEREIKT.

HOGESCHOOL PXL IS EEN WARME 

HOGESCHOOL WAAR HET  

‘WIJ-GEVOEL’ STERK AANWEZIG IS.

De visie van de hogeschool is jong, hip, 

dynamisch en sluit aan met wat leeft in 

de opleidingen. Met ‘Hogeschool PXL, 

de hogeschool met de X-factor’ is een 

nieuw sterk merk geboren. 

Het X-factor model is een 

gemeenschappelijk referentiekader dat 

toelaat over de departementen heen 

met elkaar dezelfde taal te spreken.

PXL bekent kleur en 

toont lef.

Er is sprake van een 

kwaliteitscultuur die 

tot uiting komt in 

zowel structuren als 

personen.

PXL IS EEN HOGESCHOOL MET:

 - een hart voor Limburg en een stevig 

netwerk in de regio;

 - een breed gedragen visie op 

onderwijsbeleid- en kwaliteit;

 - bijzondere aandacht voor maximale 

onderwijskansen van elke student;

 - een gedreven directie, kwaliteitsvolle 

ondersteuners en geëngageerde 

docenten;

 - een goede balans en wisselwerking 

tussen centrale en decentrale 

geledingen;

 - studenten die als volwaardige 

partners, junior-collega’s, 

participeren in de organisatie;

 - een actieve en sterke  

betrokkenheid van het werkveld;

 - een levend(ig)e en geïntegreerde 

kwaliteitscultuur;

 - studenten die net dat tikkeltje meer 

hebben, de X-factor.

Hogeschool PXL beschikt over een 

breed gedragen kwaliteitscultuur en is in 

staat om door middel van het gevoerde 

onderwijsbeleid de kwaliteit van haar 

onderwijs te borgen.

Samenvatting kwaliteitsrapport namens 

de reviewcommissie NVAO:  

Prof. dr. Antonia Aelterman, Dr. Jan 

Welmers,  Mevr. Karin Van Loon,  

Dhr. Jan van den Nieuwenhuijzen,  

Dhr. Bram Roelant

www.pxl.be/kwaliteit

VERDER STUDEREN

ORGANISATIE ACADEMIEJAAR: MANAGEMENT ASSISTANT

  L = Les (hoorcollege, practica, begeleid zelfstandig werk, projectwerk …)   

  Examens / Stageverdediging

  V = Vakantie

Schema onder voorbehoud van wijzigingen

   PW = Projectweek

   D = Deliberatieweek

   Stage 

   BP = Bachelorproef

jaar 1

jaar 2

jaar 3

17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

sept okt nov dec jan febr ma apr mei juni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Les V Les Ex Les V Les Ex Les PW L V Les V Les PW Les Examen D

Les V Les Ex Les V Les Ex Les PW L V Les V Les PW Les Examen D

Les
V

Les Ex Les
V BP Ex

BP Stage
V

Stage BP BP  

verdediging
D

Bachelorproef Bachelorproef Bachelorproef Bachelorproef
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Hogeschool PXL • Elfde-Liniestraat 24 • B-3500 Hasselt • +32 11 77 55 55 • pxl@pxl.be • www.pxl.be  www.pxl.be/facebook

ONS OPLEIDINGSAANBOD

PXL-BUSINESS
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Bedrijfsmanagement (allrounder)
•  Bedrijfsmanagement  
 met afstudeerrichtingen:

Accountancy-fiscaliteit
Financie- en verzekeringswezen
Logistiek management
Marketing
Rechtspraktijk

•  Office management  
 met afstudeerrichtingen:

Bedrijfsvertaler-tolk
Management assistant
Medical management assistant

• Mogelijke keuzetrajecten binnen  
 beide opleidingen:

Vastgoed
International business
Event management
Human resources
Sportmanagement 

PXL-EDUCATION
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Kleuteronderwijs
•  Lager onderwijs
•  Secundair onderwijs  
 met onderwijsvakken:

Aardrijkskunde, Bewegingsrecreatie,
Economie, Engels, Frans,  
Geschiedenis, Handel-burotica,  
Informatica, Lichamelijke opvoeding,  
Natuurwetenschappen  
(incl. Biologie of Fysica), Nederlands,  
Niet-confessionele zedenleer,  
Plastische opvoeding,  
Project algemene vakken (PAV),  
Project kunstvakken (PKV),  
Techniek (STEM),  
Wiskunde

Extra keuzemodules:  
RZL (godsdienst),  
cultuureducator, ICT-coördinator,  
sportcoach, instructeur fitness,  
methode-onderwijs, filosoferen  
met jongeren

PXL-HEALTHCARE
PROFESSIONELE BACHELOR
• Ergotherapie 
• Verpleegkunde
• Vroedkunde

PXL-IT
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Toegepaste informatica 
 met afstudeerrichtingen:

Applicatieontwikkeling
Softwaremanagement
Systemen en netwerkbeheer

PXL-MEDIA & TOURISM
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Communicatiemanagement  
 met afstudeerrichtingen:

Public relations en voorlichting
Commerciële communicatie

• Journalistiek
• Toerisme en recreatiemanagement

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

Muzikant
Muziektechniek
Muziekmanagement

PXL-SOCIAL WORK
PROFESSIONELE BACHELOR
• Sociaal werk  
 met afstudeerrichtingen:

Maatschappelijk werk
Personeelswerk

PXL-TECH
PROFESSIONELE BACHELOR
•  Agro- en biotechnologie  
 met afstudeerrichtingen:

Biotechnologie met keuzetrajecten:
Cel- en gentechnologie
Omgevingstechnologie
Voedingsmiddelentechnologie

Groenmanagement

• Bouw
• Elektromechanica  
 met afstudeerrichtingen:

Klimatisering 
Onderhoudstechnologie

• Elektronica-ICT

PXL-MAD 
(PXL - LUCA - UHASSELT - KULEUVEN)
BACHELOR EN MASTER OF ARTS 
• Beeldende kunsten 
 met afstudeerrichtingen:

Grafisch ontwerp
Vrije kunsten met keuzetrajecten:

Juweelontwerp en 
edelsmeedkunst
Keramiek
Open lab
Schilderkunst
Sculptuur en installatie
Vrije grafiek

• Specifieke lerarenopleiding     
Master of Arts in Visual Arts  
(ENGELSTALIGE MASTER)  
met afstudeerrichtingen:
Graphic Design
Fine Arts

WERKEN EN STUDEREN
• A-traject Ergotherapie 
•  Brugprogramma Verpleegkunde
•  Avondtraject Leraar lager onderwijs
•  Avondtraject Leraar secundair 
 onderwijs
•  Switch2IT Toegepaste informatica
•  Sociaal werk2

GRADUAATS-
OPLEIDINGEN (HBO5)
(i.s.m. PCVO Limburg, CVO-STEP & PIVH)

Graduaat staat voor het hoger 

beroepsonderwijs (HBO5) en is onderdeel 

van het hoger onderwijs. Iedereen 

kan starten aan deze praktische en 

beroepsgerichte opleidingen: jongeren 

die hun middelbaar (beroeps, technisch 

of algemeen secundair) afgerond hebben, 

studenten die flexibel en praktijkgericht 

onderwijs verkiezen, werkzoekenden en 

mensen die al werken.

www.pxl.be/level5

GRADUAAT (HBO5)

SECUNDAIR ONDERWIJS

BACHELOROPLEIDINGEN

aanvullingstraject

HOGESCHOOL
UNIVERSITY COLLEGE

INSCHRIJVEN

ONLINE  
VOORINSCHRIJVEN 
 

voorinschrijvingen.pxl.be

DEFINITIEF INSCHRIJVEN  
@HOGESCHOOL PXL
 

www.pxl.be/inschrijvingen

PXL IN’T KORT

7 campussen

9 departementen

9000 studenten

1800 afgestudeerden per jaar

3 masters

5 banaba’s

16 postgraduaten

24 afstudeerrichtingen

19 bacheloropleidingen

15 graduaatsopleidingen

Waarom kies je 
voor

Hogeschool 
Pxl ?

Grote connectie met het werkveld 
dankzij een uitgebreid netwerk.

ICT-ondersteund onderwijs.

Faciliteiten (werkstudenten, 
topsporters ...).

Inspraak van studenten.

Erkende diploma’s door de NVAO.

Veel gastcolleges om feeling te  
krijgen met het werkveld.

Warme en kwaliteitsvolle hogeschool.

Kans om tijdens je opleiding  
deel te nemen aan projectmatig  
wetenschappelijk onderzoek.

Sterke samenwerking  
tussen al onze opleidingen.

Mogelijkheid om tijdens je  
studie je eigen bedrijf op te starten  
via PXL-UHasselt StudentStartUp.

Beste studentencatering van Limburg.

Eigen huisvesting en partner  
van Limburgs kamerbestand.

Zeer ruim sportaanbod.

Acht studentenverenigingen.

Gevarieerd cultuuraanbod van 
optredens tot poëzieavond.

Onze studenten noemen we  
junior-collega's.

En natuurlijk nog veel meer …



KEUZETRAJECTEN

Indien je één van onderstaande keuzetrajecten wil volgen, moet je eerst en vooral een keuze maken binnen welke 

afstudeerrichting je dit wenst te volgen. Hieronder kan je zien vanuit welke afstudeerrichting je welk keuzetraject kan volgen. 

DEZE KEUZETRAJECTEN KAN JE VOLGEN VERTREKKENDE VANUIT VERSCHILLENDE AFSTUDEERRICHTINGEN

OPLEIDING
BEDRIJFSMANAGEMENT

Vastgoed
International
business

Event-
management 

Human 
resources (HR)

Sport-
management

XLarge

MARKETING

LOGISTIEK MANAGEMENT

ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDING
OFFICE MANAGEMENT

Vastgoed
International

business
Event-

management 
Human 

resources (HR)
Sport-

management

eXecutive 
Management

Assistant

MANAGEMENT ASSISTANT



BEDRIJFSMANAGEMENT

Marketing* Rechtspraktijk* Accountancy-fiscaliteit*
Financie- en 

verzekeringswezen*

Verkenning van de vastgoedwereld (3sp)

1. KEUZETRAJECT VASTGOED

Goede onderhandelaar - flexibel - gemotiveerd - communicatief - administratief - schattingen - gronden - huizen - gebouwen - 
verkopen - verhuren - verzekeren - onroerend goed - handelaar - immo - cases uit werkveld - gastcolleges. 
Vastgoedmakelaar (na BIV stage) - (commercieel) manager vastgoed - verkoper - medewerker advocatenkantoor - notaris - 
overheid en politiek - bouwbedrijf - project-ontwikkelaar.

Project vastgoed (6sp)
Juridische aspecten van het vastgoed (3sp)
Technische aspecten van het vastgoed (3sp)

Fiscale aspecten van het vastgoed (3sp) 
Bijzondere topics vastgoed (3sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject kan in een vastgoedomgeving

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT VASTGOED**

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures) • sp = studiepunten
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject

jaar 2

jaar 3

jaar 1

BEDRIJFSMANAGEMENT

Marketing* Logistiek management* Rechtspraktijk* Accountancy-fiscaliteit*
Financie- en 

verzekeringswezen*

Internationale handel (3sp)

2. KEUZETRAJECT INTERNATIONAL BUSINESS

Internationaal contact - sterke persoonlijkheid - talenknobbel - zelfstandig - meerdaags vertoeven in het buitenland - video 
conference - import/export - niet wereldvreemd - reizen - expat - relaties - trading - wereld is een dorp - global culture - PR-
afdeling - klantendienst - sales en marketing - prospectie. 
Internationale stage en lespakket in het Engels!

Understanding global cultures (3sp)
International law special topics (3sp)
International marketing topics (6sp)

jaar 2

jaar 1

Doing business with new markets (6sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject kan in een internationale omgeving

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT INTERNATIONAL BUSINESS**

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures) • sp = studiepunten
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject

jaar 3



BEDRIJFSMANAGEMENT

Marketing*

Events & projects: essentials (3sp)

3. KEUZETRAJECT EVENTMANAGEMENT

Dingen organiseren - creatief - concept uitwerken van a tot z - communicatief - KMO’s - grote internationale bedrijven - 
ondernemend - zelfstandig - oog voor kosten - respect voor deadlines - verantwoordelijkheidszin - gastcolleges. 
Creative office manager - projectmanager - eventmanager - event- of projectcoördinator

Understanding global cultures (3sp) • Events & Projects: Practical Cases (3sp)
PR & Eventmarketing (3sp) • Budgettering (3sp)

HR Essentials (3sp) • Copywriting (3sp)
Sociale wetgeving (3sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject kan in een eventomgeving

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT 

EVENTMANAGER**

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures)
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject

*** Student mag kiezen uit 2 van de 3 talen • sp = studiepunten 

jaar 2

jaar 3

jaar 1

OFFICE MANAGEMENT

Management assistant*

Frans 1 communicatie (3sp)*** • Engels 1 communicatie (3sp)*** 
Duits 1 communicatie (3sp)***

Digital tools for Events & Projects (3sp) • Event Logistics & Seminars (3sp)

36 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT 

EVENTMANAGER**

BEDRIJFSMANAGEMENT

Accountancy-fiscaliteit*
Financie- en 

verzekeringswezen*
Rechtspraktijk*

HR essentials (3sp)

4. KEUZETRAJECT HUMAN RESOURCES (HR)

Menselijke factor in onderneming - personeelszaken - rekrutering - omgaan met medewerkers - (online) werving - selectie 
- personeelstevredenheid meten - zin voor initiatief - profit/non-profit - netwerken - vorming - training - sociale wetgeving - 
administratief - psychologie - personeelsadvertenties - communicatief. 
Human resources dienst binnen grote en kleine onderneming - sociaal secretariaat - headhunter - uitzendbureaus - sociale partners.

Competentiemanagement (4sp) • Mens en organisatie (4sp) • Personeelsbeheer (4sp)

Juridische topics HRM (3sp) Kwaliteitsmanagement (3sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject kan in een Human Resources omgeving

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures)
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject
*** mag kiezen uit 2 van de 3 talen • sp = studiepunten

jaar 2

jaar 3

jaar 1

OFFICE MANAGEMENT

Management assistant*

Sociaal recht (3sp)
Arbeidsmarkt: vraag en aanbod (3sp)

HR & Employer branding (3sp)

Payroll administration (3sp)
Copywriting (3sp)

Juridische topics HRM (3sp)
Kwaliteitsmanagement (3sp)

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT HUMAN RESOURCES** 36 STUDIEPUNTEN 

SPECIFIEK VOOR HET 

KEUZETRAJECT HUMAN 

RESOURCES**



BEDRIJFSMANAGEMENT

Marketing* Accountancy-fiscaliteit* Financie- en verzekeringswezen*

Spelers op de markt van sport (3sp)

5. KEUZETRAJECT SPORTMANAGEMENT

Het keuzetraject Sportmanagement focust op de combinatie van TOPSPORT en BUSINESS (Bedrijfsmanagement).   
De topsporter kan hierdoor later aan de slag als sportadviseur, sportfunctionaris, sportmanager, eventmanager, 
sportinfrastructuurbeheerder of -uitbater, sportorganisator … 
Hij/zij beschikt immers niet alleen over (internationale) ervaring in de topsportwereld, maar heeft dankzij dit keuzetraject binnen 
de afstudeerrichting Bedrijfsmanagement ook voldoende kennis van business en management verworven.

Sportwetgeving (3sp)
Sportbeleid (3sp)

Sportmarketing en -communicatie (6sp)

Management van sportinfrastructuur (3sp)
Eventmanagement (3sp)

Bachelorproef/stage/portfoliostudietraject is mogelijk in het opgenomen keuzetraject (24sp)

21 STUDIEPUNTEN SPECIFIEK VOOR HET KEUZETRAJECT SPORTMANAGEMENT**

* Voor meer informatie over de afstudeerrichting kijk in de specifieke infobrochure (www.pxl.be/infobrochures) 
** Naast deze 21 studiepunten dienen ook stage, portfolio en bachelorproef opgenomen te worden in het gekozen keuzetraject • sp = studiepunten

jaar 2

jaar 3

jaar 1

DEPARTEMENT PXL-BUSINESS
Elfde-Liniestraat 26, 3500 Hasselt (Gebouw B)

011 77 50 30 • business@pxl.be

2018-2019
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