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1. Situering van de opleiding 
Leerladder

• Academische master = niveau 7  (van bachelor naar master via schakeljaar)
(geen langere studieduur voor educatieve bachelors)

• Professionele bachelor = niveau 6 = educatieve bachelor in het onderwijs

• Graduaatsopleiding = HBO5 = niveau 5 = educatief graduaat secundair onderwijs
- 2of 3 jaar, dag- of avondopleiding
- Praktijkgericht, flexibel, combineer met werk, 



• 9 departementen
• PXL-Education

• 5 eigen campussen + Cordacampus + Mediahuis + Droneport + Clavis + Centrum Duurzaam Groen
• Campus Vildersstraat + Herkenrode Clavis

• 39 basisopleidingen (19 bachelors, 2 masters in kunsten, 17 graduaten, 1 educatief graduaat)
• Kleuter, lager, secundair, verkorte educatieve bachelor en educatief graduaat

• 5 Banaba’s en 16 Postgraduaten
• Cultuureducator, studiekeuzebegeleider, niet-Confessionele zedenleer,  auti-coach,

educational needs, educational leadership

• PXL-Research: 7 expertisecentra en 3 expertisecellen
• Onderwijsinnovatie

1. Situering van de opleiding 
Hogeschool PXL en PXL-Education: facts & figures



• 9645 studenten/junior-collega’s
• 1762 in PXL-Education (629 lso, 424 LLO, 246 lko, 324 UP (d-cursus), 139 PG

• 1500 professionals studeren jaarlijks af
• +/- 250 in PXL-Education

• 1041 personeelsleden
• 134 in PXL-Education

• Vele extra’s zoals PXL-Congress: 100000 bezoekers per jaar
• Educatief centrum Willewete (abdij Herkenrode), Lego Education Innovation Studio 

(LEIS), samenwerking met HBvL, samenwerking met masteropleiding Educational
Needs en Educational Leadership van Fontys hogeschool, …



Marktaandeel in Limburg
aantal hogeschoolstudenten bachelors 
in Limburg: 12.399 

PXL
Andere

Education:  totaal van  
basisopleidingen kleuter, lager en 
secundair:  grootste in Limburg!

32%68%



Hogeschool PXL
ontvangt een excellent 
visitatierapport

Uitgereikt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO
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2. Studielast

• 1 opleidingsjaar = 60 studiepunten
• 1 studiepunt = 25 à 30 studiebelastingsuren.  60SP = 1500 à 1800 uren
• Wat wordt er per week van een student verwacht?

• 1 week = 1500 à 1800 SBU = ongeveer 40-47 uren per week
38 weken

• 40 à 47 uur

Contacturen (lessen, 
werkcolleges)

Leertijd (leren, teksten 
samenvatten,…)

ZELFSTUDIE

Werktijd (taken, 
opdrachten,…)
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3. Leerkrediet
• “Rugzak met 140 punten aan leerkrediet”
• Doel:

• Stimuleren goede studiekeuze en Bewaken en ondersteunen studievoortgang
• Verantwoordelijkheid instelling EN student

• Rekenwerk!
• Bij inschrijving: MIN aantal ingeschreven studiepunten
• Einde opleidingsjaar: PLUS aantal geslaagde studiepunten

(de eerste 60 verworven studiepunten  krijg je dubbel terug, indien je niet heropbouwt)
• Uitzondering: Voor generatiestudent (nieuwe student in hoger onderwijs!)

• Wijziging voor 1 december: recuperatie totaal opgenomen leerkrediet (bij heroriëntering!)
• Wijziging voor 15 maart: recuperatie helft opgenomen leerkrediet (bij heroriëntering!)

• Waar de stand raadplegen?  http://studentenportaal.vlaanderen.be of http://mijnpxl.pxl.be

http://www.studentenportaal.vlaanderen.be/
http://mijnpxl.pxl.be/


3. Leerkrediet
Voorbeeld: de perfecte modelstudent

Net afgestudeerd in het SO, start met een voltijdse studie, ieder jaar geslaagd

Voor inschrijving in jaar 1 140 SP
Na inschrijving in jaar 1 80 SP (140-60)
Einde eerste jaar 200 SP (80+2*60)

Voor inschrijving in jaar 2 200 SP
Na inschrijving in jaar 2 140 SP (200-60)
Einde tweede jaar 200 SP (140+60)

Voor inschrijving in jaar 3 200 SP
Na inschrijving in jaar 3 140 SP (200-60)
Einde derde jaar 200 SP (140+60)



3. Leerkrediet
Voorbeeld: niet geslaagde student

Net afgestudeerd in het SO, start met een voltijdse studie en slaagt in jaar 
1 voor geen enkel vak en ook niet in het bisjaar

Voor inschrijving in jaar 1 140 SP
Na inschrijving in jaar 1 80 SP (140-60)
Einde eerste jaar studies  80 SP (80+2*0)

Voor herinschrijving in jaar 1 80 SP
Na herinschrijving in jaar 1 20 SP (80-60)
Einde tweede jaar studies 20 SP (80+2*0)

Voor herinschrijving in jaar 1 20 SP Tekort SP!  
Normaal geweigerd!



3. Leerkrediet
Oriënteringstraject

• Voor wie?
• alle nieuwe studenten (generatie 

en niet generatiestudenten)

• Waarom?
• Goed (her)oriëntering om de 

doorstroom te bevorderen;
• De juiste student in de juiste 

opleiding;
• Tijdig begeleidingsadvies op maat.

Instaptoets leraren:  toetsen basiskennis en leerhouding.  Gevolgen: niet bindend 
advies  , per onderdeel A,B,C,D advies, tijdens jaar bijkomende remedieringen
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4. Belangrijke info op de website van PXL
Studiegids, academische kalender, OER, lessenrooster, …

- Blackboard en mail dagelijks controleren
- Lessenrooster PXL-Education vanaf 5 juli, wekelijks op vrijdag controleren



4. Belangrijke info op de website van PXL
“Mijn PXL” 

• “Mijn PXL”= het online studentensecretariaat
• De student kan hier:

• zijn leerkrediet raadplegen
• zijn studentendossier raadplegen
• zijn resultaten raadplegen
• overzicht bekijken van zijn studiehistoriek (reeds behaalde credits)
• vragen van het studentensecretariaat beantwoorden
• kennisnemen (bv. Inschrijvingscontract goedkeuren) van allerhande documenten  

en attesten en deze ook afprinten (bv. Inschrijvingsbewijs afdrukken)

• Het is aan te raden om dit wekelijks te raadplegen



4. Belangrijke info op de website van PXL
“Mijn SLB”

• “Mijn SLB”= mijn studieloopbaandossier = http://mijnslb.pxl.be
• Doel: 1 webpagina waarin alle applicaties / elektronische procedures vervat zitten
• Applicaties:

• Mijn PXL
• Afsprakenprogramma
• Aanvraag wijziging individueel traject
• Aanvraag EVK/vrijstelling
• Aanvraag statuten
• Aanvraag faciliteiten

http://mijnslb.pxl.be/
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5. Examens en rapport
Examenkansen

Examenkansen in de examenperiode

• Per academiejaar recht op twee examenkansen
• EK1 = 1e examenkans = 1e zittijd

Januari en Juni
• EK2 = 2e examenkans = 2e zittijd / herexamen

Augustus-september
• Voor bepaalde OLOD’s geen 2e zit mogelijk:

stage, OLOD met uitsluitend permanente evaluatie

• Examenkansen kunnen niet opgespaard worden!

Beoordelingen op andere momenten
• Labo’s, praktijken, excursies … 
• Stage 
• Medewerking tijdens de lessen 



5. Examens  en rapport
Afwezigheden

• = Ziekte / omstandigheden 
• Wettigen indien afwezig op moment van examen, evaluatiemoment of 

onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid
• Dient telefonisch of per mail EN via Mijn PXL gemeld te worden de dag zelf
• Binnen de 5 kalenderdagen inclusief de 1e dag van afwezigheid
• Nodige bewijsstukken

Volgen wij dit op? 
 Ja, in geval van:

• langdurige afwezigheid zonder wettiging kan de student uitgeschreven worden.
• Indien verplichte aanwezigheid in studiegids voor desbetreffend OLOD staat opgenomen

Kan een examen ingehaald worden?
• Aanvragen via mail bij de ombuds, goedkeuring door het departementshoofd
• Slechts inhaalexamen van 1 opleidingsonderdeel
• Zaterdag op het einde van dezelfde examenperiode
• Voorwaarden terug te vinden in de examenrichtlijnen van PXL-Education



5. Examens  en rapport
Uitleg termen

Secundair:
(studie)jaar vakken gewicht                       

(hoofd- en bijvakken)

Hoger:
TRAJECT- OPLEIDINGS- STUDIEPUNTEN
SCHIJF ONDERDELEN (SP)
(TS) (OOD)

Vb.: 1e bachelor Frans 6sp
Engels 8sp
Duits 3sp 
… …

 TOTAAL 60SP/TS



5. Examens en rapport
Tussentijds rapport januari

• Resultaat vastgesteld
• Score = cijfer op 20 of niet-numerieke score
• Creditbewijs = 10/20 of meer = geslaagd OOD
• V = vrijstelling = OOD niet afleggen



5. Examens en rapport
Rapport juni (eerste examenkans)



5. Examens en rapport
Rapport juni (eerste examenkans)

• Score = cijfer op 20 of niet-numerieke score
• Creditbewijs = 10/20 of meer = geslaagd
• Tweede examenkans: kan hernomen worden in september
• Onvolledige deelname
• Vrijstelling EVK (=Vrijstelling op grond van eerder verworven kwalificaties)
• Getolereerd: geen creditbewijs (geen 10/20) maar gedelibereerd = niet hernemen
• Moet hernomen worden volgend jaar: opleidingsonderdeel dat niet gedelibereerd 

kan worden en geen tweede examenkans mogelijk
• Beslissing uitgesteld: opleidingsonderdeel waarvoor geen tweede examenkans 

mogelijk is, maar  wel delibereerbaar is na de tweede zittijd.



5. Examens en rapport
Rapport september (tweede examenkans)



5. Examens en rapport
Rapport september (tweede examenkans)

• Score = cijfer op 20 of niet-numerieke score

• {} = hoogste cijfer was in juni

• Creditbewijs = 10/20 of meer = geslaagd

• Getolereerd: geen creditbewijs (geen 10/20) maar gedelibereerd = niet hernemen

• Vrijstelling EVK (=Vrijstelling op grond van eerder verworven kwalificaties)

• Onvolledige deelname

• Moet hernomen worden volgend jaar: opleidingsonderdeel dat niet 
gedelibereerd kan worden



5. Examens en rapport
Wat is slagen?



5. Examens en rapport
Studievoortgangsbewaking

• Decretale verplichting: minstens voor 60% slagen op opgenomen 
studiepunten na 2de zit

• Indien niet voldaan aan de 60% slagen op opgenomen studiepunten: 
student krijgt bindende voorwaarden opgelegd bij herinschrijving

• Op het rapport van de tweede zittijd kan een studieadvies van de 
voortgangscommissie staan (vermelding onderaan op het rapport). 

• Indien niet voldaan aan bindende voorwaarden en negatief advies van de 
voortgangscommissie: geen herinschrijving in dezelfde opleiding. 
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6. Studentenbegeleiding

Studentenbegeleiding 
op 3 niveaus gedurende 
de gehele studieloopbaan 
van de student



6. Studentenbegeleiding
Begeleiding in de opleiding
• Begeleiding in de opleiding door lectoren, opleidingshoofd en 

departementshoofd.
• Krachtige leeromgeving: Authentieke uitdagingen, ondersteuning via ICT, 

goede feedback door de lectoren …  de ontwikkelingskansen van de 
studenten vergroten

• In PXL-Education
• DH - PXL-Education:  Marc Hermans, 0497888735, marc.hermans@pxl.be
• OH - Kleuteronderwijs: Alida Pierards, 0488354589, alida.pierards@pxl.be
• OH - Lager onderwijs: Ans Hubert, 0498405767, ans.hubert@pxl.be
• OC - Avondonderwijs lager onderwijs: Els Huygens, 0498304187, els.huygens@pxl.be
• OH - Secundair onderwijs: Corry Hermans, 0472578750, corry.hermans@pxl.be
• OO - LO: Philippe Vandersmissen, 0496776449, philippe.vandersmissen@pxl.be
• OH – Education UP (LSV+LSG), Danny Robben, 0484355543, danny.robben@pxl.be

mailto:marc.hermans@pxl.be
mailto:alida.pierards@pxl.be
mailto:ans.hubert@pxl.be
mailto:els.huygens@pxl.be
mailto:corry.hermans@pxl.be
mailto:philippe.vandersmissen@pxl.be
mailto:danny.robben@pxl.be


6. Studentenbegeleiding
Studentpoints

• Een studentpoint is een groene zone op elke campus
• Het is een “support” point waar je (studenten, kandidaat studenten,       

ouders …) elke lesdag terecht kan met vragen over studentenbegeleiding. 
• Wie vind ik in of rondom het studentpoint?

• de trajectbegeleiders, 
• de studentenondersteuners 
• de ombudspersonen
• de zorgbegeleiders 

• Studentpoint PXL-Education
• Campus Vildersstraat (PXL-Media & Tourism, PXL -Social Work, PXL-

Education)



6. Studentenbegeleiding
Studentpoints
• Waarvoor kan je bij de trajectbegeleider terecht?

• Aanvraag individueel traject (IT)
• Aanvraag vrijstellingen/EVK/EVC/wijziging IT
• Aanvraag afwijkingen OER
• Aanvraag faciliteiten (topsporter, werkende student en stuver)
• Opvolging bindende maatregelen
• Afhaakgesprekken
• Studiekeuzebegeleiding

• Trajectbegeleiders PXL-Education
• Secundair onderwijs: Carmen Gonnissen, carmen.gonnissen@pxl.be
• Lager onderwijs: Griet Heitzmann, griet.heitzmann@pxl.be
• Lager onderwijs – avond, Katrien Daerden, katrien.daerden@pxl.be
• Kleuteronderwijs: Jolien Quinten, jolien.quinten@pxl.be
• Education UP (LSV+LSG): Danny Robben, danny.robben@pxl.be

mailto:carmen.gonnissen@pxl.be
mailto:griet.heitzmann@pxl.be
mailto:katrien.daerden@pxl.be
mailto:jolien.quinten@pxl.be


6. Studentenbegeleiding
Studentpoints

• Waarvoor kan je bij de studentenondersteuner terecht?
• Psychosociale vragen/problemen (faalangst, depressie, moeilijke 

thuissituatie …)
• Studiebegeleiding
• Afname leerstijlen- en motivatietest (LEMO-test)
• Opvolging van de GON-begeleiding
• Aanvraag faciliteiten/ondersteuning voor studenten met een 

functiebeperking en studenten in bijzondere omstandigheden
• Afhaakgesprekken
• Studiekeuzebegeleiding

• Studentenondersteuners PXL-Education
• Hidir Celep, hidir.celep@pxl.be
• Liesbeth Dierckx, liesbeth.dierckx@pxl.be

mailto:hidir.celep@pxl.be
mailto:liesbeth.palmen@pxl.be


6. Studentenbegeleiding
Studentpoints

• Waarvoor kan je bij de ombuds terecht?
• Klachten over de onderwijs- en examenregeling:

• organisatie van examens
• uitstellen of verplaatsen van examens
• faciliteiten
• permanente evaluatie
• …

• De ombudspersoon zal bemiddelen bij geschillen, en zal jouw belangen 
behartigen in alle onafhankelijkheid. 

• Ombuds PXL-Education
• Ellen Rusch, ellen.rusch@pxl.be

mailto:ellen.rusch@pxl.be


6. Studentenbegeleiding
Studentpoints

• Wanneer kom je in aanmerking voor begeleiding bij de zorgbegeleider?
• GON begeleiding genoten heeft in het secundair onderwijs en/of het hoger onderwijs
• een OV4 diploma behaald heeft
• verhoogde zorg of uitbreiding van zorg in het secundair onderwijs kreeg
• Je kan je hiervoor aanmelden via coordinatorfunctiebeperking@pxl.be

Sofie Leekens
Coördinator 
Studentenondersteuning & 
zorg

Evi Vanderspikken
Zorgbegeleider

Maddy Schuermans
Zorgbegeleider

Kim Guisot
Zorgbegeleider



6. Studentenbegeleiding
Dienst studievoortgang
Bij de Dienst Studievoortgang kan je terecht voor?

• Studievoortgangsbewaking

• Bijzondere toelatingsvoorwaarden
• Inschrijving onder creditcontract zonder diploma S.O.
• Inschrijving met buitenlands diploma
• Inschrijving zonder diploma S.O.

• Aanvraag van een statuut
• studenten met een functiebeperking
• studenten met een topsportstatuut
• studenten die werken en studeren combineren
• studenten in bijzondere omstandigheden 
• Studentenvertegenwoordigers



6. Studentenbegeleiding
Dienst studievoortgang

Contact opnemen kan via:
E-mail: studievoortgang@pxl.be
Tel.: 011 77 58 02

Ellen Indekeu
Coördinator 
diversiteit

Sofie Leekens
Coördinator 
Studentenondersteuning 
& zorg

Heidi Croes 
Directeur Onderwijs 
en studentenbeleid

Dorien Vanderheyden
Diensthoofd 
studentenadministratie

Anneleen Huisman
Coördinator 
Studieloopbaanbegeleiding

mailto:studievoortgang@pxl.be


• Sociale dienst (inclusief studiefinanciering)
• Huisvestingsdienst 
• Jobdienst 
• Cultuur
• Sport 
• Catering 
• Studentenverenigingen
• Gezondheid
• Mobiliteit
• Internationale studenten

 Je kan hier terecht voor alle vragen i.v.m. studietoelage, huisvestiging, 
studentenstatuut …

6. Studentenbegeleiding
Dienst Studentenvoorzieningen



6. Studentenbegeleiding
Dienst Studentenvoorzieningen

Contact opnemen kan via:
E-mail: stuvo@pxl.be
Tel.: 011 77 58 40

Romina Bijnens 
Diensthoofd 
studentenvoorzieningen

Heidi Croes 
Directeur Onderwijs & 
Studentenbeleid

mailto:stuvo@pxl.be


6. Studentenbegeleiding
Begeleidingsaanbod: Leerateliers

• Wat?
• Workshops i.v.m. diverse studievaardigheden zoals leren plannen, 

actief studeren, omgaan met stress, etc. in kleine groepjes (max. 15 
studenten)

• Gericht op het aanleren van vaardigheden die belangrijk zijn in het 
hoger onderwijs

• Wordt het hele jaar door gegeven
• Gratis

• Praktisch? 
• Inschrijven kan via EPOS
• Voor meer info kan u contact opnemen met de studentenondersteuner



6. Studentenbegeleiding
Begeleidingsaanbod: Study Buddy

• Wat?
• Eerstejaarsstudenten (de tutees) komen samen in groepjes van maximum 

4 personen rond een afgesproken opleidingsonderdeel. 
• Een tweede– of derdejaarsstudent (de tutor) zorgt hierbij voor 

vakinhoudelijke ondersteuning
• Praktisch?

• Voor meer info kan je onze website raadplegen, een e-mail sturen naar 
studybuddy@pxl.be of de studentenondersteuner contacteren

mailto:studybuddy@pxl.be


6. Studentenbegeleiding
Begeleidingsaanbod: PXL-brede trainingen

• Voor studenten die last hebben van:
• faalangst
• hardnekkig uitstelgedrag 
• Weinig assertief reageren
• Plankenkoorts 

• Praktisch:
• gratis
• maximaal 8 personen;
• Voor meer info: jens.degroef@pxl.be
• Inschrijven kan via EPOS Jens Degroef

Summercoach & Studycoach

mailto:jens.degroef@pxl.be
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7. Studentenparticipatie en - verenigingen

1. Studenteninspraak
IN DE OPLEIDING: In iedere trajectschijf worden studenten aangeduid om in de 
studentencommissie de noden, bemerkingen en suggesties die verband houden 
met het onderwijs (stages, curriculum, examens, …) te signaleren en te bespreken 
met het opleidingshoofd.

HOGESCHOOLBREED: Studentenvertegenwoordigers (stuvers) worden verkozen, 
zij zetelen in de Studentenraad en de Stuvoraad en brengen advies uit aan 
hogeschoolbestuur

2. Samenwerking met ‘erkende’ studentenverenigingen
Studentenvereniging PXL-Education: PROMINOS
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8. Naar het buitenland
• Waarom?

• Een boost voor je talenkennis
• Je leert de wereld kennen, wordt zelfstandig, flexibel … 
• Je oefent je toekomstig beroep uit in een internationale context
• Voorbereiding op een internationaal getinte carrière

• Wat?
• Studeren in het buitenland: Europa, VS …
• Stage in het buitenland: Europa, ontwikkelingssamenwerking, VS  …
• Studeren of stage over de taalgrens: het “buitenland” dichter bij huis
• Een kort intensief internationaal programma van enkele weken

• Wanneer?
• 3de bachelor, 
• Aanvraag: 2de bachelor

• Internationalisering PXL-Education
• Anniek Orye, anniek.orye@pxl.be

mailto:anniek.orye@pxl.be


Vragen?
• Vragenbus vooraan in de zaal 
• Tijdens de receptie
• …



Hartelijk bedankt
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