
PXL-ALUMNI
OOK JIJ BENT NU ALUMNUS 
VAN HOGESCHOOL PXL

SOCIAL MEDIA

Volg ons op Facebook en Linked In!
Word lid van deze groepen:
F www.pxl.be/facebook
F www.facebook.com/PXLAlumni
L Linked In: Alumni Hogeschool PXL

Locatie
Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 23
Gebouw D
3500 Hasselt

Contact
Sara Weerts 
Adviseur levenslang leren en alumni
tel. 011 77 56 69
e-mail: alumni@pxl.be
www.pxl.be/alumni

NETWERKING

Naast het verkennen van professionele horizonten 
en het aanbieden van vormingsmogelijkheden wil 
PXL voor haar alumni het nuttige aan het aangename 
koppelen door middel van netwerkactiviteiten.

Netwerken met mensen uit je afstudeerrichting of 
-jaar kan een bron van inspiratie zijn en interessante 
contacten opleveren. Door regelmatig te surfen naar 
de kalender voor alumni krijg je een overzicht van 
alle activiteiten die georganiseerd worden binnen PXL.

Als je als alumnus geregistreerd bent, ontvang je 
hiervoor automatisch een uitnodiging. De verslagen 
en sfeerbeelden op de alumniwebsite geven je alvast 
een voorsmaakje!

Ook als je zelf een alumni-activiteit wil organiseren, 
kun je op ons rekenen!

Wil jij er de volgende keer ook graag bij zijn? 
Registreer je dan snel op alumni.pxl.be!
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AFGESTUDEERD EN NU...?

PXL wil graag in contact blijven met haar 
afgestudeerden. We vinden het belangrijk om te 
weten wat je doet na je studies: studeer je voort of ga 
je meteen aan het werk? We zouden je ook graag 
willen betrekken bij specifieke alumni-activiteiten die 
regelmatig door de opleiding, het departement of 
de hogeschool worden georganiseerd. Voor jou als 
afgestudeerde heeft dit immers een voordeel. Je kan 
gebruik blijven maken van het PXL-netwerk bij je 
zoektocht naar een job, je behoudt toegang tot de 
bibliotheek en je blijft op de hoogte van de nieuwste 
evoluties. Via de Alumni-werking ontvang je ook 
informatie over navormingsactiviteiten en 
bijscholingen, contactgegevens van andere 
PXL-afgestudeerden, alumni-activiteiten, blijf je 
in contact met studiegenoten en nog zoveel meer. 
Of misschien word je wel lid van de 
werkveldcommissie van je voormalige opleiding.

ALUMNI DATABANK

Hoe kan je PXL-alumnus worden?
➤  Net afgestudeerd?
Nadat je bent afgestudeerd word je via e-mail 
uitgenodigd om je te registeren op 
Mijn Alumni-pagina: alumni.pxl.be

➤  Al wat langer afgestudeerd?
Je kan je registreren met je gebruikersnaam en 
wachtwoord die je als student gebruikte op PXL. 
Als je dit vergeten bent, kan je het via ‘login vergeten’ 
opnieuw opvragen.

Lukt dit niet, dan kan je je registreren als nieuwe 
gebruiker. Nadat wij je registratie gecontroleerd 
hebben, ontvang je van ons een nieuwe gebruikers-
naam en wachtwoord. Mogen wij vragen om bij je 
eerste registratie je huidige adres, e-mailadres en 
telefoonnummer aan te vullen?

WAAROM REGISTREREN?

Het is de bedoeling dat wij zicht hebben op je verdere 
studie- en loopbaangegevens. Wij zouden het fijn 
vinden als je deze gegevens regelmatig actualiseert.
Jaarlijks zal je hiervoor een herinneringsmail ontvangen. 
Het spreekt voor zich dat ons PXL-Alumni adressen-
bestand wordt beheerd conform de wet op de privacy.

CAREER SERVICES

PXL-PLAATSINGSDIENST
De Alumniwebsite biedt je de mogelijkheid om je 
CV te activeren en up-to-date te houden wanneer 
je uitkijkt naar je eerste of een nieuwe job! Bedrijven 
kunnen steeds je CV raadplegen en je contacteren. 
Let wel, je CV blijft maximaal 6 maanden online. 
Nadien krijg je een e-mail met de vraag om je CV 
te actualiseren en terug online te plaatsen, als je 
dat wenst.

VACATURES
Zoek je een job? Raadpleeg dan de vacatures die 
dagelijks door bedrijven op onze Alumniwebsite 
worden gepubliceerd.

LEVENSLANG LEREN
Voor iedereen die zich wil bijscholen, werkenden
die nog in avond- of weekendonderwijs een 
bijkomend bachelordiploma of postgraduaat willen 
behalen, of wie interesse heeft in seminars, 
congressen, studiedagen of specifieke workshops,...
Ons volledige aanbod vind je op: 
www.pxl.be/levenslangleren

PXL-BIBLIOTHEEK
Als alumnus heb je tot twee jaar na afstuderen 
gratis toegang tot de PXL-Bibliotheek. Zo kan je hier 
terecht voor het raadplegen van wetenschappelijke 
informatie (zowel digitale media als databanken) en 
voor het ontlenen van vakinformatie.
    


