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

Iedereen kan leraar worden aan
PXL-Education
Om je droomjob waar te maken,
presenteert ons departement een
uitgebreid en flexibel aanbod voor
toekomstige leraren kleuter-, lager en
secundair onderwijs.

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

Indien je al een diploma hoger
onderwijs bezit of 3 jaar nuttige ervaring
kan aantonen, kan je terecht in ons
Centrum PXL-Education UP.

PXL University of applied sciences
and arts* 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.

We vormen bekwame leraren die graag
naar onze school komen en bij wie de
kinderen later ook graag naar de les
gaan.
Bovendien garandeert ons actief
pluralisme tewerkstelling in alle
onderwijsnetten. Afgestudeerden
zijn gegeerd in zowel het katholieke,
gemeenschaps-, provinciale als
stedelijke onderwijs.

BEN LAMBRECHTS

HOOFD CENTRUM
In ons Centrum PXL-Education UP
maken we van jou een leraar met
de X-factor! In de opleidingen staat
‘meesterschap’ centraal: PXL-leraren
zijn inspirerend en gedreven, reflectief
en onderzoekend, vakinhoudelijk
en vakdoorbrekend en team- en
netwerkgericht.
Een ervaren team van lerarenopleiders
staat klaar om je in een warme,
verbindende en uitdagende
leeromgeving alle nodige
beroepscompetenties te laten
verwerven. Niet alleen door je
vakinhoudelijke, vakdidactische en
pedagogische expertise maar nog
meer door je sterke inzetbaarheid
en identiteit, zal je een voetafdruk
nalaten in het onderwijs. Wil je ook
een ‘meesterlijke leraar’ worden, dan
heten we je van harte welkom in
PXL-Education UP!
DANNY ROBBEN
danny.robben@pxl.be

MARC HERMANS

Iedereen KAN leraar WORDEN AAN PXL-EDUCATION!
LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS

LERAAR LAGER
ONDERWIJS

LERAAR
KLEUTERONDERWIJS

NIEUW

Volledig traject

Verkorte trajecten

Volledig traject

Verkort traject

Volledig traject

Verkort traject

• dag: 3 jaar
• dag+avond:
op maat
• deels
mogelijk op
afstand

• dag, avond of
gecombineerd

• dag: 3 jaar
• avond: 4 jaar

• dag of avond:
op maat

• dag: 3 jaar

• dag: op maat

EDUCATIEVE
BACHELOR
SECUNDAIR
ONDERWIJS

na diploma
hoger
onderwijs

EDUCATIEVE
BACHELOR
SECUNDAIR
ONDERWIJS

na 3 jaar
beroepservaring

EDUCATIEF
GRADUAAT
SECUNDAIR
ONDERWIJS

PXL-EDUCATION UP

EDUCATIEVE
BACHELOR
LAGER
ONDERWIJS

EDUCATIEVE
BACHELOR
LAGER
ONDERWIJS

EDUCATIEVE
BACHELOR
KLEUTERONDERWIJS

EDUCATIEVE
BACHELOR
KLEUTERONDERWIJS

*Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring

CENTRUM
PXL-EDUCATION UP
PXL-Education UP is het Centrum waar
je terecht kan om leraar secundair
onderwijs te worden indien je al een
diploma hoger onderwijs hebt of 3
jaar nuttige beroepservaring bezit.
Afhankelijk van je diploma, eventuele
werkervaring, mogelijkheden en wensen
maak je een keuze tussen verschillende
opleidingen en opleidingstrajecten.
ER ZIJN 2 DIPLOMA’S MOGELIJK:
• Het diploma van ‘educatieve bachelor
in het secundair onderwijs’ via
-- een verkort traject van 60
studiepunten dat je volgt op basis
van je eerder behaald diploma
(LSV)
-- een verkort traject voor 1 of 2 te
kiezen onderwijsvakken met 49
tot 135 studiepunten (LS1 en LS2)
• Het diploma van ‘educatief graduaat
in het secundair onderwijs’ met 90
studiepunten (LSG) voor leraar in
technische of praktijkvakken

ALLE OPLEIDINGEN WORDEN
FLEXIBEL AANGEBODEN:
• Je hebt keuze tussen een éénjarig
dagtraject of flexibel avond- en/of
zaterdagtraject
• Als je reeds in het onderwijs staat,
is er de mogelijkheid om praktijk te
valoriseren via je eigen opdracht als
leraar (‘leraar-in-opleiding’ of LIOtraject)
• Een aantal opleidingsonderdelen
kan je volledig in afstandsonderwijs
volgen.
• Er zijn 2 instapmomenten
(uitgezonderd het éénjarig
dagtraject): september en februari
In het schema 'Iedereen kan leraar
worden aan PXL-education!' aan de
binnenkant van deze brochure ontdek
je welke opleiding en welk traject past
bij jouw profiel.
LOCATIE
CAMPUS VILDERSSTRAAT
Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt
tel. + 32 11 77 50 60
education@pxl.be

Heb jij de -FACTOR?

ondernemend
& innovatief
reflectief en
onderzoekend

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 bij 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.

ME

(internationaal)
samen(net)werking
team-en
netwerkgericht

ES
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SC
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P

(em)passie
inspirerend
en gedreven

KwaliteitsRAPPORT

multi- &
disciplinariteit
vakinhoudelijk en
vakdoorbrekend

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

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS
VERKORT TRAJECT (LSV)

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS VOOR EEN
ONDERWIJSVAK (LS1)

Voor wie? Je hebt een diploma hoger onderwijs. Als
je ruime tijd per week kan investeren in de opleiding,
dan volg je het jaartraject. Als je werk en opleiding wil
combineren, dan volg je een flexibel traject.

Voor wie? Je hebt een diploma hoger onderwijs en
bevoegdheid als leraar.

Doel? Je verwerft onderwijsbevoegdheid op basis van
jouw bachelordiploma. De precieze bevoegdheden
kan je terugvinden op https://data-onderwijs.
vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
Hoe? In het jaartraject volg je overdag les op
maandag en woensdag. In het flexibel traject met
een gemiddelde studieduur van 2 jaar kies je per
semester grotendeels zelf de opleidingsonderdelen
en de lesdagen en uren. Er kan les gevolgd worden op
maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag.
In beide trajecten kan je bepaalde
opleidingsonderdelen ook via afstandsonderwijs
volgen en de praktijkstages flexibel plannen.
TABEL LSV JAARTRAJECT/FLEXIBEL TRAJECT
OPLEIDINGSONDERDEEL
Didactisch competent
Didactische basis (A)
Vakdidactiek (enkel mogelijk in
afstandsonderwijs)
Vakdidactisch atelier
Didactische stage 1
Didactische stage 2
Pedagogisch competent
Pedagogische basis (A)
Diversiteit en klasmanagement (A)
Coaching en leerlingbegeleiding (A)
Pedagogische stage
Professioneel competent
Professionele context (A)
Profilering
Actie-onderzoek
TOTAAL

SP

CU

5

40

3

0

6
7
7

40

5
5
5
3

40
40
40

3
7
4
60

20

PRA

Doel? Je wil een bijkomende onderwijsbevoegdheid
verkrijgen.
Hoe? Je volgt de vakinhoud en vakdidactiek van 1
onderwijsvak en kan de stages flexibel plannen. De
minimale studieduur bedraagt 1 jaar.

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS VOOR TWEE
ONDERWIJSVAKKEN (LS2)
Voor wie? Je hebt een diploma hoger onderwijs of het
educatief graduaatsdiploma (of ermee gelijkgesteld).
Doel? Je wil (bijkomende) onderwijsbevoegdheid
verkrijgen voor 2 onderwijsvakken.

x
x

Hoe? Je volgt een traject op maat op basis van je
diploma. De minimale studieduur bedraagt 2 jaar.
TABEL LS1 EN LS2

x

x

VOOROPLEIDING
LKO
LLO
LSO
HO + leraar
HO
SO + leraar

LS1
56 SP
56 SP
49 SP
49 SP

LS2

135 SP
120 SP

Je kan deze opleiding ook volgen via het LIO-traject
(‘leraar-in-opleiding’) als je tewerkgesteld bent
als leraar in het onderwijs. Je wordt intensief
begeleid door een LIO-coach en mentor op je
werkplek. Je komt enkel naar het Centrum voor
de meer theoretische opleidingsonderdelen
en de supervisiesessies. Je kan bepaalde
opleidingsonderdelen via afstandsonderwijs volgen.
Je kan de opleiding voltooien op 1 jaar.
TABEL LSV LIO- TRAJECT
OPLEIDINGSONDERDEEL
Didactisch competent
Didactische basis (A)
Vakdidactiek (enkel mogelijk in
afstandsonderwijs)
LIO 1
LIO 2
Pedagogisch competent
Pedagogische basis (A)
Diversiteit en klasmanagement (A)
Coaching en leerlingbegeleiding (A)
Professioneel competent
Professionele context (A)
Actie-onderzoek
TOTAAL

SP

CU

5

40

3

0

16
14

PRA

x
x

5
5
5

40
40
40

3
4
60

20

AFKORTINGEN BIJ TABELLEN:
SP: studiepunten, 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd
(contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen
afleggen)
LKO: Leraar kleuteronderwijs
LLO: Leraar lager onderwijs
LSO: Leraar secundair onderwijs
HO: Hoger onderwijs
SO: Secundair onderwijs
CU: totaal aantal contacturen = te volgen lesuren
(A): ook mogelijk in afstandsonderwijs
PRA: bevat praktijk
Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen

Kiejestraject

in het kort
9.200 studenten
1.850 personeelsleden
100.248 bezoekers/jaar aan PXL-Congress
5 campussen
9 departementen
10 onderzoeks- en expertisecellen
16 graduaatsopleidingen
19 bacheloropleidingen
25 afstudeerrichtingen
1 educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs
1 educatieve master in beeldende kunsten
2 masteropleidingen
5 banaba-opleidingen
25 postgraduaten

Bezit je een
diploma
hoger
onderwijs?

JA

Bezit je een diploma
leraar?

JA

NEE

JA

NEE

TRAJECT

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS
VOOR 1 ONDERWIJSVAK
LS1 - 49 SP

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS
VERKORT
LSV - 60 SP

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS VOOR 2
ONDERWIJSVAKKEN
LS2 - 135 SP

DIPLOMA

Wil je onderwijsbevoegdheid
op basis van
je huidig diploma?

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

CENTRUM PXL-EDUCATION UP

InfoDAGEN

LERAAR
SECUNDAIR
ONDERWIJS

(minstens
diploma
bachelor)

REGISTREER JE VIA:
www.pxl.be/infodagen

ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019
van 9.00 - 13.00 uur
Infodag op al onze campussen
ZATERDAG 27 APRIL 2019
van 9.00 - 13.00 uur
Infodag op al onze campussen
DINSDAG 2 JULI 2019
van 15.00 - 20.00 uur
PXL-Congress (gebouw D,
Campus Elfde Linie): alle
bachelor- en masteropleidingen,
graduaatsopleidingen (HBO5)
en vervolgopleidingen

NEE

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019
van 9.00 - 14.00 uur
PXL-Congress (gebouw D,
Campus Elfde Linie): alle
bachelor- en masteropleidingen,
graduaatsopleidingen (HBO5)
en vervolgopleidingen

Bezit je een diploma
leraar?

JA

NEE

Heb je 3 jaar nuttige
beroepservaring in
een technisch of
praktijkvak?

JA

NEE

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS VOOR 2
ONDERWIJSVAKKEN
LS2 - 120 SP

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS
GRADUAAT
LSG - 90 SP

LERAAR SECUNDAIR
ONDERWIJS
STANDAARD
LSO - 180 SP

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

EDUCATIEF GRADUAAT
SECUNDAIR ONDERWIJS

EDUCATIEVE BACHELOR
SECUNDAIR ONDERWIJS

PXL-EDUCATION

LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS
GRADUAAT (LSG)
Voor wie? Je hebt minstens 3 jaar nuttige beroepservaring die in
aanmerking komt om een technisch of praktijkvak te geven en wenst
werk en opleiding te combineren in een flexibel traject.
Doel? Je verwerft onderwijsbevoegdheid voor een vakdomein
gerelateerd aan jouw beroepservaring. De precieze bevoegdheden
kan je terugvinden op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/
bekwaamheidsbewijzen/

Troeven

CENTRUM
PXL-EDUCATION UP

Hoe? Je kiest per semester grotendeels zelf de opleidingsonderdelen en
de lesdagen en uren. Er kan les gevolgd worden op maandag, dinsdag,
donderdag en zaterdag. De minimale studieduur bedraagt 1,5 jaar.
Je kan bepaalde opleidingsonderdelen ook via afstandsonderwijs
volgen en de praktijkstages flexibel plannen.
TABEL LSG FLEXIBEL TRAJECT
OPLEIDINGSONDERDEEL
Startcompetent
Oriëntering op het werkveld
Taal en communicatie 1 (A)
Taal en communicatie 2 (A)
ICT (A)
Onderzoekscompetenties
Didactisch competent
Didactische basis (A)
Vakdidactiek (enkel mogelijk in afstandsonderwijs)
Vakdidactisch atelier
Didactische stage 1
Didactische stage 2
Pedagogisch competent
Pedagogische basis (A)
Diversiteit en klasmanagement (A)
Coaching en leerlingbegeleiding (A)
Pedagogische stage
Professioneel competent
Professionele context (A)
Profilering
Graduaatsproef
TOTAAL

SP

CU

PRA

5
3
3
3
3

15
15
15
15
18

x

6
3
7
9
9

40
0
40

6
6
6
4

40
40
40

4
8
5
90

20

x
x
x

x

x

Je kan deze opleiding ook volgen via het LIO-traject (‘leraar-inopleiding’) als je tewerkgesteld bent als leraar TV/PV in het onderwijs.
Je wordt intensief begeleid door een LIO-coach en mentor op je
werkplek. Je komt enkel naar het Centrum voor de meer theoretische
opleidingsonderdelen en de supervisiesessies. Je kan bepaalde
opleidingsonderdelen via afstandsonderwijs volgen. De gemiddelde
studieduur bedraagt 2 jaar.
TABEL LSG LIO-TRAJECT
OPLEIDINGSONDERDEEL
Startcompetent
Oriëntering op het werkveld
Taal en communicatie 1 (A)
Taal en communicatie 2 (A)
ICT (A)
Onderzoekscompetenties
Didactisch competent
Didactische basis (A)
Vakdidactiek (enkel mogelijk in afstandsonderwijs)
LIO 1
LIO 2
Pedagogisch competent
Pedagogische basis (A)
Diversiteit en klasmanagement (A)
Coaching en leerlingbegeleiding (A)
Professioneel competent
Professionele context (A)
Profilering
Graduaatsproef
TOTAAL

SP

CU

PRA

5
3
3
3
3

15
15
15
15
18

x

6
3
16
13

40
0

6
6
6

40
40
40

4
8
5
90

20

x
x

x

1. DUIDELIJK GESTRUCTUREERDE
OPLEIDINGEN OP BASIS VAN HET
BEROEPSPROFIEL
Drie centrale pijlers die op elkaar
afgestemd zijn, bereiden je
geleidelijk en systematisch voor
om een competente en ‘complete’
leraar te worden: didactisch
competent – pedagogisch
competent – professioneel
competent. Met de pijler
startcompetent in de educatieve
graduaatsopleiding krijg je de
geschikte startbasis om de 3
groepen competenties vlot te
bereiken.
2. FLEXIBELE OPLEIDINGEN DIE
TOELATEN WERKEN EN LEREN TE
COMBINEREN
Er is een ruim aanbod aan trajecten
waardoor je een lerarenopleiding
op maat volgt. Je kan de opleiding
starten in september of februari
en een keuze maken tussen dag-,
avond- en/of zaterdagonderwijs.
Je kiest voor een combinatie van
contact- en afstandsonderwijs of
grotendeels voor afstandsonderwijs.
Voor de stages bepaal je zelf je
stageplaatsen en de spreiding van
de activiteiten.
3. OPLEIDINGEN DIE JE
IDENTITEIT GEVEN IN HET
ONDERWIJSLANDSCHAP
Er is ruimte voor talentontwikkeling
en profilering: je kan je eigen profiel
en identiteit als leraar ontwikkelen
onder begeleiding van ervaren
coaches. Hierdoor word jij die leraar
die het verschil maakt voor een
leerling, een klas, een school, de
samenleving…
• HET PXL-NETWERK WAARIN JE
EEN JUNIOR-COLLEGA BENT
Voor het ontwerpen en uitvoeren
van onderwijsactiviteiten ben je
een volwaardige partner in het
brede PXL-netwerk, naast lectoren,
vakexperten en mentoren uit alle
onderwijsnetten. Je neemt hierbij
een actieve en verantwoordelijke rol
op in je eigen leerproces, zowel in
de lessen als in de stages.

PXL-BUSINESS
PROFESSIONELE
BACHELOR
BACHELOR
• PROFESSIONELE
Bedrijfsmanagement
(allround)
Bedrijfsmanagement (allround)
•➤
Bedrijfsmanagement
➤
metBedrijfsmanagement
afstudeerrichtingen:
met afstudeerrichtingen:
Accountancy-fiscaliteit
• Accountancy-fiscaliteit
Financieen verzekeringswezen
• Financieen verzekeringswezen
Logistiek
management
• Logistiek management
Marketing
• Marketing
Rechtspraktijk
• Rechtspraktijk
• Office
management
➤
management
metOffice
afstudeerrichtingen:
met afstudeerrichtingen:
Business
& Languages
• Business
translation
& interpretation
Business
Translation
& Interpretation
• Business Management
& languages
Healthcare
• Healthcare
management
• Mogelijke
keuzetrajecten
binnen
➤
Mogelijke
keuzetrajecten binnen
beide
opleidingen:
beide opleidingen:
Vastgoed
• Vastgoed business
International
• International
business
Event
management
• Eventresources
management
Human
• Human resources
Sportmanagement
• Sportmanagement
GRADUAATSOPLEIDINGEN
GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Accounting
administration
➤ Accounting
administration
• Transport
en logistiek
➤ Transport
en logistiek
• Marketing
en communicatiesupport
➤ Marketing enencommunicatiesupport
• Verkeerskunde
mobiliteit
➤ Verkeerskunde en mobiliteit
• Winkelmanagement
➤ Winkelmanagement
• Juridische
administratie
➤ Juridisch-administratieve
ondersteuning
PXL-EDUCATION
➤ Sales en BACHELOR
customer support
EDUCATIEVE
• Kleuteronderwijs
• Lager onderwijs
BACHELOR
• EDUCATIEVE
Secundair onderwijs
➤
metKleuteronderwijs
onderwijsvakken:
Bewegingsrecreatie,
➤ Aardrijkskunde,
Lager onderwijs
Engels,
Frans, Geschiedenis,
➤ Economie,
Secundair
onderwijs
Bedrijfsorganisatie, Informatica, Lichamelijke
met
onderwijsvakken:
opvoeding, Natuurwetenschappen

PXL-EDUCATION

Aardrijkskunde,
Bewegingsrecreatie,
(incl.
Biologie of Fysica),
Nederlands,
Economie, Engels, zedenleer,
Frans, Geschiedenis,
Niet-confessionele
Plastische
Bedrijfsorganisatie,
Informatica,
Lichamelijke
opvoeding,
Project algemene
vakken
(PAV),
opvoeding,
Natuurwetenschappen
Project
kunstvakken
(PKV), Techniek (incl.
(STEM),
Biologie of Fysica), Nederlands, Niet-confesWiskunde
sionele zedenleer, Plastische opvoeding,
Project
algemene vakken
(PAV), Project kunstExtra
keuzemodules:
RZL (godsdienst),
vakken (PKV), Techniek
(STEM), Wiskunde
cultuureducator,
ICT-coördinator,
sportcoach,
instructeurRZL
fitness,
Extra keuzemodules:
(godsdienst),
methodeonderwijs,
filosoferen met sportcoach,
cultuureducator, ICT-coördinator,
jongeren
… fitness, methodeonderwijs,
instructeur
filosoferen met jongeren …

PXL-HEALTHCARE

PXL-TECH

PXL-SOCIAL
WORK
PROFESSIONELE BACHELOR

PXL-TECH
PROFESSIONELE BACHELOR

PROFESSIONELE
• Ergotherapie BACHELOR
➤
Sociaal werk met afstudeerrichtingen:
• Verpleegkunde
• Maatschappelijk werk
• Vroedkunde
• Personeelswerk
GRADUAATSOPLEIDINGEN
GRADUAATSOPLEIDING
• Verpleegkunde (PIVH)
➤ Orthopedagogie

PROFESSIONELE
BACHELOR
• Agro- en biotechnologie
➤ Agroen biotechnologie
met afstudeerrichtingen:
metBiotechnologie
afstudeerrichtingen:
met keuzetrajecten:
• Biotechnologie
met keuzetrajecten:
Cel- en gentechnologie
- Cel-Omgevingstechnologie
en gentechnologie
- Omgevingstechnologie
Voedingsmiddelentechnologie
- Voedingsmiddelentechnologie
Groenmanagement
Groenmanagement
• Bouw
➤ •Bouw
Elektromechanica
➤ Elektromechanica
met afstudeerrichtingen:
metKlimatisering
afstudeerrichtingen:
• Klimatisering
Onderhoudstechnologie
• Onderhoudstechnologie
GRADUAATSOPLEIDINGEN
GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Bouwkundig tekenen
➤ •Bouwkundig
tekenen systemen
Elektromechanische
➤ •Elektromechanische
systemen
Hernieuwbare energiesystemen
➤ •Hernieuwbare
energiesystemen
HVAC-systemen
➤ HVAC-systemen

PXL-DIGITAL

PXL-HEALTHCARE
PROFESSIONELE BACHELOR
PROFESSIONELE
BACHELOR
• Toegepaste informatica
➤ met
Ergotherapie
afstudeerrichtingen:
➤ Verpleegkunde
Application Development
➤ Vroedkunde
Systems & Networks
GRADUAATSOPLEIDINGEN
Software Management
➤
Verpleegkunde (PIVH)
• Elektronica-ICT
GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Programmeren
PROFESSIONELE
BACHELOR
• Systemen en netwerken
➤
Communicatiemanagement
• Internet
of things
met afstudeerrichtingen:
PXL-MEDIA
& TOURISM
• Public relations
en voorlichting
• CommerciëleBACHELOR
communicatie
PROFESSIONELE
➤
Journalistiek
• Communicatiemanagement
➤ met
Toerisme
en recreatiemanagement
afstudeerrichtingen:
Public relations en voorlichting
Commerciële communicatie
PROFESSIONELE
• Journalistiek BACHELOR
➤
Toegepaste
informatica
• Toerisme
en recreatiemanagement
met afstudeerrichtingen:
PXL-MUSIC
• Applicatieontwikkeling
• Systemen en netwerkbeheer
PROFESSIONELE
BACHELOR
• Softwaremanagement
• Popen rockmuziek
➤ met
Elektronica-ICT
afstudeerrichtingen:
GRADUAATSOPLEIDINGEN
Muzikant
➤ Programmeren
Muziektechniek
➤ Systemen
en netwerken
Muziekmanagement
➤ Internet of things
PXL-SOCIAL
WORK
➤
Digitale vormgeving
(vanaf 2020)
PROFESSIONELE BACHELOR
• Sociaal werk
PROFESSIONELE
BACHELOR
met afstudeerrichtingen:
➤ Popen rockmuziek
Maatschappelijk
werk
met
afstudeerrichtingen:
Personeelswerk
• Muzikant
GRADUAATSOPLEIDING
• Muziektechniek
• Orthopedagogie
• Muziekmanagement

PXL-MEDIA & TOURISM

PXL-MAD

PXL-MAD
Arts
(PXL - LUCA - School
UHASSELT - of
KULEUVEN)
(PXL - LUCA - UHASSELT - KULEUVEN)

BACHELOR EN MASTER OF ARTS
BACHELOR
EN MASTER
• Beeldende
kunsten OF ARTS
➤ Beeldende
kunsten
met afstudeerrichtingen:
metGrafisch
afstudeerrichtingen:
ontwerp
• Grafisch
ontwerp en edelsmeedkunst
Juweelontwerp
• Juweelontwerp
Vrije kunsten en edelsmeedkunst
Vrije kunstenmaster
met keuzetrajecten:
•• Educatieve
in de kunsten
➤ •Educatieve
Master
in de kunsten
Master of Arts in Visual
Arts
➤ Master
of Arts in Visual
Arts
(ENGELSTALIGE
MASTER)
(Engelstalige
master)
met afstudeerrichtingen:
metGraphic
afstudeerrichtingen:
Design
• Graphic
ObjectDesign
and jewellery
• Object
and jewellery
Fine Arts
• Fine Arts

PXL-DIGITAL

WERKEN EN STUDEREN

WERKEN EN STUDEREN
Alle opleidingen stellen zich ook open
Allevoor
opleidingen
stellen zich ook open
werkstudenten.
voor
werkstudenten.
www.pxl.be/werkenenstuderen
www.pxl.be/werkenenstuderen

PXL-MUSIC

VAN GRADUAAT NAAR
VAN GRADUAAT NAAR
BACHELOR
BACHELOR
VAN BACHELOR
BACHELORNAAR
NAAR
VAN
MASTER
MASTER

Schakel na
najejegraduaat
graduaatdoor
doornaar
naareen
een
Schakel
bachelor.Dit
Ditkan
kanbinnen
binnenHogeschool
Hogeschool
bachelor.
PXL. Schakel
Schakelna
najejebachelor
bachelordoor
door
PXL.
naar een
een master.
master.Dit
Ditkan
kanvia
viaelke
elke
naar
universiteit.Hogeschool
HogeschoolPXL
PXLheeft
heeft
universiteit.
een preferentiële
preferentiëlesamenwerking
samenwerkingmet
met
een
UHasselt,onze
onzeassociatiepartner.
associatiepartner.
UHasselt,
Voor de
de opleidingen
opleidingendie
dieniet
nietdoor
door
Voor
UHasselt worden
wordenaangeboden,
aangeboden,
UHasselt
werken we
wesamen
samenmet
metKU
KULeuven.
Leuven.
werken

ARBEIDSMARKT
ARBEIDSMARKT
(MANAMA)
(MANAMA)
MASTER-NA-MASTER
MASTER-NA-MASTER

6

6

(BANABA)
(BANABA)
BACHELOR-NA-BACHELOR
BACHELOR-NA-BACHELOR
HOGESCHOOL
HOGESCHOOL

VERVOLGTRAJECT
VOOR
VERVOLGTRAJECT
VOOR
GRADUAAT
NAAR
PBA-DIPLOMA
GRADUAAT
NAAR
PBA-DIPLOMA

6 6

7 7

ACADEMISCHE
MASTER
ACADEMISCHE
MASTER
HOGESCHOOL
OFOF
HOGESCHOOL
UNIVERSITEIT
UNIVERSITEIT

SCHAKELPROGRAMMA
SCHAKELPROGRAMMA

PROFESSIONEEL
PROFESSIONEEL
GERICHTE
BACHELOR
GERICHTE
BACHELOR
HOGESCHOOL
HOGESCHOOL

ACADEMISCH
ACADEMISCH
GERICHTE
BACHELOR
GERICHTE
BACHELOR
HOGESCHOOL
OFOF
UNIVERSITEIT
HOGESCHOOL
UNIVERSITEIT
6 6

5 5
GRADUAATSOPLEIDING

GRADUAATSOPLEIDING
HOGESCHOOL
HOGESCHOOL

4

4

SECUNDAIR
ONDERWIJS
SECUNDAIR
ONDERWIJS

Elfde-Liniestraat24
24• •3500
3500Hasselt
Hasselt• •tel.
tel.+32
+32111177
7755
5555
55• •e-mail
e-mailpxl@pxl.be
pxl@pxl.be ••
Elfde-Liniestraat

www.pxl.be/facebook
www.pxl.be/facebook• •#lifeatpxl
#lifeatpxl• •www.pxl.be
www.pxl.be

V.U.LAMBRECHTS
BEN LAMBRECHTS
– HOGESCHOOL
– ELFDE–LINIESTRAAT
24 – 3500
HASSELT
V.U. BEN
– HOGESCHOOL
PXL –PXL
ELFDE–LINIESTRAAT
24 – 3500
HASSELT

PXL-BUSINESS

