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JIJ WIL …
• De juridische methode en je rechtvaar-

digheidsgevoel inzetten bij het zoeken 
naar oplossingen� Het tot een goed ein-
de brengen van cases geeft je telkens 
weer tonnen voldoening en zin om aan 
een volgend project te beginnen�

• Je doel bereiken, dat is je voornaamste 
objectief� Als eeuwige doorzetter ver-
diep je jezelf in juridische vraagstukken� 

• Op een logische manier redeneren om 
efficiënt je weg te vinden in de vele 
boeiende aspecten die ons recht rijk is� 
Je standpunten weet je als vlotte com-
municator bovendien helder en overtui-
gend over te brengen aan verschillende 
betrokken partijen�

• Meer te weten komen over de bronnen 
van het recht, het opstellen van over-
eenkomsten, fiscale en sociale zaken, 
economie, legal innovation, ���

JOUW OPLEIDING
• Je wordt gedurende 3 jaar onderge-

dompeld in de rechtspraktijk (180 SP)�
• Je leert hoe je wetten vlot weet terug te 

vinden in je wetboek� Het is op die ma-
nier dat je cases oplost� Daarom leggen 
we je eerst de theorie in grote lijnen uit 
en vertellen we je waar je de toepasse-
lijke wetgeving kan vinden�

• Je verruimt je juridische kennis met al-
gemene vaardigheden als talen, bedrijfs-
administratie, ICT skills en onderzoeks-
vaardigheden�� Verder dompelen we je 
onder in de economische actualiteit�

• Je verworven skills in de praktijk toe-
passen? Dat doe je via de professional 
practices� 

• Skills training doe je vooral aan de hand 

van authentieke casussen en projec-
ten� De PXL-kernwoorden zijn immers: 
praktijkgericht - beroepsgericht - stu-
dentgericht�

• Jezelf onderscheiden op de competi-
tieve werkvloer? Dat kan dankzij onze 
sterk praktijkgerichte aanpak� Deze 
aanpak ondervind je zelf tijdens een 12 
weken durende stage bij een advocaat, 
notaris, deurwaarder, op een rechtbank, 
in een bedrijf, ��� of zelfs in het buiten-
land� We hebben stageplaatsen in o�a� 
Straatsburg, Australië, Zuid-Afrika en de 
VS� Allemaal mooie ervaringen om toe 
te voegen aan je cv� 

NET DAT TIKKELTJE MEER
• Wil je jouw grenzen verleggen? Dan kan 

je het derde jaar volledig aan een col-
lega-hogeschool in Luik volgen in het 
Frans en Engels� Dankzij deze bidiplo-
mering kan je maar liefst twee diplo-
ma’s behalen (Vlaamse en Franstalige 
Gemeenschap)� 

• Ook aan leerrijke studiereizen geen 
gebrek� Proef van de realiteit en het 
werkleven tijdens bezoeken aan recht-
banken, bedrijven en gevangenissen� 

• Leren netwerken, dat doe je tijdens 
Manager @ Breakfast� Tijdens deze 
ontbijtsessies proef je van de werkvloer 
en schuif je aan tafel met bedrijfsleiders 
en managers� 

• Onze lectoren zijn mensen met twee 
voeten in het werkveld die paraat staan 
om hun kennis en ervaring te delen met 
de studenten� 

• Ook tijdens onze tweejaarlijkse dag 
van de rechtspracticus en de diverse 
handshakes kom je in contact met onze 
alumni en het werkveld�

JOUW TOEKOMST
• Met dit diploma op zak ben je helemaal 

klaar om meteen aan de slag te gaan 
met mogelijkheden binnen heel wat 
beroepsdomeinen� Carrière maken? 
Dat kan je in de rechtbank, bij een 
gerechtsdeurwaarder of notaris� Maar 
ook bij financiële instellingen, verzeke-
ringsmaatschappijen, bij overheden en 
Europese instellingen zullen ze jou met 
open armen ontvangen�

• Heb je nog wat plaats in je bovenkamer 
voor wat extra studiematerie? Je kan na 
de bacheloropleiding schakelen naar 
o�a� Master in de Rechten, Master in de 
Criminologie, Master in de Toegepaste 
Economische Wetenschappen / Han-
delswetenschappen� 

• Is voor de klas staan echt iets voor jou? 
Via de Educatieve bachelor secundair 
onderwijs kan je in 1 jaar (60 SP) het 
diploma van leraar behalen� Zo kan je 
jouw kennis ook delen met anderen!

INNOVATIEF
De opleiding zet in grote mate in op in-
novatie� Zo geeft de podcast RechtSpraak, 
een samenwerking tussen Hogeschool 
PXL en Monard Law, een blik achter de 
schermen van het recht� Verder worden 
onze studenten ook opgeleid om te wer-
ken met vernieuwende applicaties zoals 
Legidex�

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

  Verkorte opleiding

Je bent gepassioneerd door recht en juridische zaken en wil daar op een praktijkgerichte manier kennis mee maken.
Een diploma Rechtspraktijk opent de deuren naar de juridische wereld, maar ook naar andere bedrijven en organisaties. 
Je kan haast overal terecht.
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AFKORTINGEN:
AR: Afstudeerrichting, KT: Keuzetraject 
SP: studiepunten, 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd (contacturen, 
begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)

Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

ACADEMISCHE KALENDER (SCHEMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN)

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MA APR MEI JUN JUL
18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1

OJ1 Les V Les Ex Les V Les Ex LV Les V Les Ex D V

OJ2 Les V Les Ex Les V Les Ex LV Les V Les Ex D V

OJ3 Les V Les Ex Les V Les Ex LV Stage en BP V Stage en BP P/V D V

  Les = Project, labo, kennisoverdracht, ���
  Ex = Examens 

  V = Vakantie
  LV = Lesvrije week

  D = Deliberatieweek
  Stage en Bachelorproef

  P/V = Presentatie/Verdediging
       OJ = Opleidingsjaar

OPLEIDINGSJAAR 1
OPLEIDINGSONDERDEEL SP

COMMUNICATION SKILLS

Engels 1 4

Frans 1 4

Zakelijke communciatie en onderzoeksvaardigheden 3

BASIC SKILLS
Economische actualiteit 3
Bedrijfsadministratie 4

ICT SKILLS
Digital Skills 3

PROFESSIONAL SKILLS
Grondwettelijk recht 3

Gerechtelijk recht 4

Inleiding tot het recht 4

Juridische bronnenstudie 6

Personen- en familierecht 3

Verbintenissenrecht 7

Goederenrecht 3

KEUZETRAJECTEN OPLEIDINGSJAAR 1
OPLEIDINGSONDERDEEL SP

XLARGE
Administratief recht 3

Project XLarge 3

Omgevingsrecht 3

VASTGOED
Verkenning van de vastgoedwereld 3

Residentieel en commercieel vastgoed 3

Project 1: “De vastgoedmakelaar” 3

TOTAAL 60

OPLEIDINGSJAAR 2
OPLEIDINGSONDERDEEL SP

COMMUNICATION SKILLS

Engels 2 4

Frans 2 4

Zakelijke communicatie en onderzoeksvaardigheden 3

PROFESSIONAL SKILLS 
Economisch recht 3

Bijzondere overeenkomsten 5

Insolventierecht 4

Familiaal Vermogensrecht 5

Personenbelasting 3

Vennootschapsrecht 3

Sociaal recht 5

Strafrecht en Strafvordering 4
Integratieproject oprichting bedrijf en juridische  
aspecten van bedrijfsvoering

5

KEUZETRAJECTEN OPLEIDINGSJAAR 2
OPLEIDINGSONDERDEEL SP

XLARGE
Vennootschapsbelasting en BTW 4

Registratie- en erfbelasting 4

Verzekeringen 4

VASTGOED
Juridische aspecten van het vastgoed 3

Technische aspecten van het vastgoed 3

Fiscale aspecten van het vastgoed 3

Omgevingsrecht 3

TOTAAL 60

OPLEIDINGSJAAR 3
OPLEIDINGSONDERDEEL SP

COMMUNICATION SKILLS

Engels 3 3

Frans 3 3

Zakelijke communicatie en onderzoeksvaardigheden 3

PROFESSIONAL SKILLS
International and European law 3

Project sociaal recht 3

Project gerechtelijk privaatrecht 4

Legal innovation 3

PROFESSIONAL PRACTICES
Bachelorproef 10

Professionele Xpertise 3

Stage 16

KEUZETRAJECTEN OPLEIDINGSJAAR 3
OPLEIDINGSONDERDEEL SP

XLARGE
Project vennootschapsrecht 3

Social media law 3

Professionele topics 3

VASTGOED
Duurzame vastgoedtrends 3
Project 2: “Vastgoedverkoop” 6

TOTAAL 60
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