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SCHAKELEN 
TUSSEN 
OPLEIDINGEN 
AAN SYNTRAPXL 
EN HOGESCHOOL PXL

Om maximale ontwikkelingskansen te bieden voor iedereen 

zetten we sterk in op de juiste student op de juiste plaats. 

Dankzij de samenwerking tussen SyntraPXL en 

Hogeschool PXL kunnen we de (her)oriëntering van cursisten 

en studenten afstemmen op hun individuele noden. 



Voltijdse dagopleiding
In een voltijdse dagopleiding studeer je bij 

SyntraPXL. Je leert in 1 jaar op een praktische 

manier een beroep. De opleiding is hands-on, 

met veel praktijk en je lesgever is een professional 

of ondernemer die zelf nog actief is in het 

beroep. Als je slaagt krijg je een diploma en kan je 

vrijstellingen krijgen voor je graduaatstraject aan 

Hogeschool PXL. Veel cursisten volgen ook nog 

een voltijdse dagopleiding als extra versterking op 

hun al behaalde graduaats- of bachelordiploma.

Graduaatsopleiding 
In een graduaatsopleiding studeer je aan 

Hogeschool PXL: een beroepsopleiding op 

hogeschoolniveau. Je volgt een traject van 2 

jaar waar de leerstof een rechtstreekse link 

heeft met de praktijk. Een deel van de praktijk 

leer je op school, maar het grootste deel leer je 

op de werkplek (gemiddeld 2 dagen per week). 

Graduaten hebben een dubbel voordeel: je hebt 

een diploma van de hogeschool én je kan zo ook 

verder schakelen naar een bachelor.

Bacheloropleiding
In een bacheloropleiding studeer je aan 

Hogeschool PXL. De opleiding duurt 3 jaar en is 

een perfecte mix van theorie en praktijk: je krijgt 

een brede algemene vorming én je koppelt de 

theorie aan de praktijk door bedrijfsbezoeken, 

projecten, stages, bachelorproef … Met een 

bachelordiploma kan je verder schakelen naar een 

masteropleiding aan de universiteit. 

Avond- of werktraject
Voor een aantal graduaatsopleidingen en 

bacheloropleidingen bestaat er een avond- of 

werktraject. De opleiding wordt dan gespreid 

over meerdere jaren en/of wordt ‘s avonds of op 

een vast moment georganiseerd en/of bevat meer 

hybride leervormen zoals online lessen. Op maat 

van de student kan er steeds gekeken worden 

hoe het werkplekleren of de stage of een andere 

onderwijsactiviteit gerealiseerd kunnen worden.

 

Klaar met studeren? Nooit! 
Bij Hogeschool PXL en SyntraPXL kun je terecht 

voor bijzonder veel opleidingen die jouw talenten 

verder versterken: verkorte bacheloropleidingen, 

lerarenopleidingen, postgraduaten, korte 

bijscholingen, studiedagen, seminars/workshops, 

webinars, micro-credentials en micro-degrees.

VOLTIJDSE 
OPLEIDINGEN AAN 
SYNTRAPXL EN 
HOGESCHOOL PXL
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Het opleidingsaanbod van SyntraPXL en Hogeschool PXL is in grote mate complementair. Na het 

succesvol afronden van een voltijdse Syntra-opleiding kunnen cursisten doorstromen naar een verwante 

graduaatsopleiding van Hogeschool PXL. Het Syntra-diploma of -getuigschrift geeft cursisten, voor 

bepaalde opleidingen, de mogelijkheid om via een verkort traject op Hogeschool PXL in te stappen in een 

verwante graduaatsopleiding en zo een diploma in het hoger onderwijs te behalen. 

Vanaf september 2021 bieden we onder andere volgende verkorte trajecten aan 
voor cursisten na een voltijdse opleiding aan SyntraPXL:

  VAN VOLTIJDSE SYNTRAPXL-OPLEIDING …   NAAR GRADUAATSOPLEIDING …
Marketing- en eventmanager Marketing- en 

communicatiesupportDigital marketeer

Marketing- en eventmanager
Marketing (Sales)

Digital marketeer

Marketing- en eventmanager
Winkelmanagement 

Digital marketeer

Logistiek bediende
Transport en logistiek

Dispatcher/transportplanner

Boekhouder Accounting administration

Assistent werfleider/Technicus Bouw Werforganisatie

BIM Staaltekenaar
Bouwkundig tekenen

BIM Bouwkundig tekenaar

Industriële automatisatie
Elektromechanische systemen

Elektricien 

Installateur centrale verwarming 
HVAC-systemen

Koeltechnieker

C# developer Programmeren

Netwerkbeheer
Systeem- en netwerkbeheer

Systeembeheer Windows & Linux

Full stack developer Digitale vormgeving

Voor meer informatie over een aanvraag van je individueel traject in een graduaatsopleiding, kan 

je terecht bij de trajectbegeleider. Hun contactgegevens kan je terugvinden op www.pxl.be/contact. 

Bovendien kan je, als cursist, je vragen ook stellen aan het klantencentrum van SyntraPXL. 

De contactgegevens kan je terugvinden op www.syntrapxl.be/klantencentrum.

SCHAKELEN VAN EEN VOLTIJDSE 
SYNTRAPXL OPLEIDING 
NAAR EEN GRADUAATSOPLEIDING 
AAN HOGESCHOOL PXL
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In omgekeerde richting zal Hogeschool PXL-studenten kunnen heroriënteren naar 
een voltijdse dagopleiding van SyntraPXL, waar studenten vrijstellingen kunnen 
krijgen voor een aantal modules op basis van behaalde credits op Hogeschool PXL. 
Als student kan je dit best bespreken met je trajectbegeleider, deze kan samen met jou de brug leggen 

naar SyntraPXL. Hun contactgegevens kan je terugvinden op www.pxl.be/contact. Bovendien kan je met 

je vragen met betrekking tot de verschillende dagopleidingen ook terecht bij het klantencentrum van 

SyntraPXL. De contactgegevens kan je terugvinden op www.syntrapxl.be/klantencentrum.

VOOR ALGEMENE VRAGEN KAN JE TERECHT BIJ

PAULIEN HAESEN CHRISTINE CASTELLI

Stafmedewerker Studenten—
begeleiding en Studievoortgang 
Hogeschool PXL

Manager customer 
delight SyntraPXL

Tel. 011 77 58 65 Tel. 011 30 32 00

studievoortgang@pxl.be klantencentrum@syntra-limburg.be

paulien.haesen@pxl.be christine.castelli@syntra-limburg.be  

SCHAKELEN VAN EEN 
OPLEIDING AAN HOGESCHOOL PXL
NAAR SYNTRAPXL

KOM NAAR DE INFODAGEN!
SYNTRAPXL OP DONDERDAG 2 SEPTEMBER 2021
PXL OP ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021


