
We kunnen er niet meer omheen. De onein-
digheid aan mogelijke toepassingen met 
drones zullen een significante impact hebben 
op ons dagelijkse leven. Tal van industrieën, 
sectoren en organisaties zetten ze steeds 
vaker in ter ondersteuning van hun eigen 
processen. Drones zijn vaak sneller, veiliger 
en goedkoper dan de klassieke methoden om 
bijvoorbeeld inspecties, leveringen of andere 
repetitieve of inefficiënte taken uit te voeren. 

POSTGRADUAAT
DRONES BUSINESS ARCHITECT

Het aantal gespecialiseerde opleidingen in 
dit domein is nog erg beperkt. Met het 
postgraduaat Drones Business Architect 
willen we die gap invullen tussen wat de 
industrie vraagt en het onderwijs vandaag 
aanbiedt. De unieke opleiding bestaat uit vier 
modules: Drone Aviation, Drone Technology, 
Drone Business Innovation Management, 
Drone Cases.

NIEUW



DATA
De lessen vinden plaats op dinsdag van 
18.00 u. tot 22.00 u. De opleiding start 
dinsdag 1 oktober en loopt gedurende 30 
avonden tot einde mei (uitgezonderd de 
schoolvakanties).

PRIJS 
Het inschrijvingsgeld voor de gehele 
opleiding bedraagt € 1.350.
  

LOCATIE
De lessen vinden vaak plaats op locatie
bij DronePort, Lichtenberglaan 1090
3800 Sint-Truiden.

INSCHRIJVINGS– EN 
BETALINGSMODALITEITEN
We vragen om eerst contact op te
nemen met de coördinator om het
toelatingsformulier in orde te brengen
(ook voor eventuele vrijstellingen).
Daarna kan u zich inschrijven bij de Dienst
Studentenadministratie van Hogeschool
PXL, PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23a
in Hasselt.
Voorinschrijven kan via 
voorinschrijvingen.pxl.be  

Voor deze opleiding wordt een erkenning 
voor betaald educatief verlof aangevraagd. 
Betalingen via KMO-portefeuille worden 
aanvaard. Voor meer informatie over de 
betalingsmodaliteiten kunt u terecht op het 
telefoonnummer 011 77 57 05.

PRAKTISCHE INFORMATIE

BIJKOMENDE 
INLICHTINGEN
Het precieze programma, getuigenissen 
en meer informatie vindt u op:
www.pxl.be/pg-dronesbusinessarchitect
Op onze website kan u ook zien met welke
partners we dit jaar samenwerken.
 

CONTACTPERSOON
Marijke Sporen
coördinator postgraduaat Drones Business 
Architect 
gsm: +32 494 63 63 22 
e-mail: marijke.sporen@pxl.be

Samen opleiden met én voor bedrijven. Dit 
uniek postgraduaat geniet de steun van de 
Provincie Limburg en Droneport.
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