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Facts & figures

• 9 departementen
• 5 campussen + Corda Campus, 

Mediahuis, Droneport, Clavis, 
Centrum Duurzaam Groen… 

• Onze opleidingen
• 17 graduaatsopleidingen 
• 19 bacheloropleidingen
• 1 master i/d Beeldende Kunsten
• 1 educatieve master 

i/d Beeldende Kunsten
• 1 educatieve graduaatsopleiding

voor secundair onderwijs
• 5 bachelor-na-bacheloropleidingen
• 24 postgraduaten

1. Hogeschool PXL



• 9.645 studenten/junior-collega’s
• 1.100 personeelsleden
• PXL-Research: 

•  7 expertisecentra 
•  3 expertisecellen

• PXL-Congress: 
100.250 bezoekers per jaar voor 
congressen, seminaries en events

• Sui Generis decreet
(alle onderwijsinrichtende machten/netten, studenten, personeel, 
gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele 
milieus, relevante provinciale en lokale overheden)

• Roots in regio, blik op wereld
146 akkoorden met internationale 
instellingen



Marktaandeel in Limburg
aantal hogeschoolstudenten bachelors 
in Limburg: 12.399 

PXL
Andere 32%68%



Hogeschool PXL
ontvangt een excellent 
visitatierapport

Uitgereikt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO



w

• “Hogeschool PXL toont kleur en heeft lef, 
ze is hip, jong en dynamisch 

• breed gedragen visie (x-factor) op 
onderwijsbeleid en – kwaliteit 

• levend(ig)e en geïntegreerd kwaliteitscultuur 
die tot uiting komt in zowel structuren als 
personen.

• warme hogeschool met een sterk wij-gevoel
• studenten zijn volwaardige partners, junior-

collega’s, die participeren in de organisatie 
samen met geëngageerde docenten

• performante en uitgebouwde 
studentenbegeleiding

• gedreven directie en kwaliteitsvolle 
ondersteuners

• actieve en sterke betrokkenheid van het 
werkveld: ‘Hogeschool met het netwerk’ 

• PXL-studenten, die net dat tikkeltje meer 
hebben, de X-factor.”

• voorzitterschap werkveld engagement
• op een informele manier formeel werken

(*) Het officiële rapport uitgereikt op 11 september 2017 kan je integraal lezen op 
https://www.nvao.net/instellingen/vlaanderen/hogeschool-pxl of op www.pxl.be/kwaliteit.

https://www.nvao.net/instellingen/vlaanderen/hogeschool-pxl
http://www.pxl.be/kwaliteit
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1. Hogeschool PXL
Departementen



1. Hogeschool PXL 
Locaties en gebouwen



1. Hogeschool PXL
Structuur hoger onderwijs Vlaanderen



1. Hogeschool PXL 
Onderwijsconcept



1. Hogeschool PXL 
X-factor = Excellente professional

Presentator
Presentatienotities
ONZE EXCELLENTE PROFESSIONAL HEEFT PASSIE EN EMPATHIE: «EMPASSIE»Onze professional inspireert en neemt verantwoordelijkheid. Hij heeft een groot inlevingsvermogen, waardoor hij de andere leert kennen, respecteren en helpen.ONZE EXCELLENTE PROFESSIONAL IS ONDERNEMEND EN INNOVATIEFVanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit durft hij snel doordachte beslissingen en berekende risico’s te nemen. Hij werkt projectmatig en systematisch, maar durft ook buiten de lijnen kleuren. Hij combineert durf met creativiteit, probeert de zaken eens op een andere manier aan te pakken en waar nodig gaat hij soms tegen de richting in … ONZE EXCELLENTE PROFESSIONAL WERKT (INTERNATIONAAL) SAMENGrenzen verleggen en doorbreken vraagt samenwerking in veelvoud. Onze excellente professional doet dit in co-creatie met studenten, collega’s, lectoren, onderzoekers, tussen opleidingen, met bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden, kunst- en cultuurinstituten, … en dit zowel regionaal, nationaal als internationaal.ONZE EXCELLENTE PROFESSIONAL IS DISCIPLINAIR EN MULTIDISCIPLINAIROnze excellente professional kent zijn metier, zijn vak heel goed. Daarnaast kan hij goed samenwerken met andere professionals, met andere disciplines. Vernieuwingen en innovaties liggen immers op de kruispunten tussen verschillende disciplines.
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2. Kenmerken graduaatsopleidingen
Algemeen

GRADUAAT PROFESSIONELE BACHELOR

2-jarige dagopleiding of 3-jarige avondopleiding
(120 studiepunten) 3-jarige dagopleiding (180 studiepunten)

Praktijkgerichte opleiding Meer algemene, brede opleiding met duidelijk 
praktijkcomponent

Werkt individueel en/of in team en geeft mogelijk leiding 
aan kleine groepen

Werkt in een groter geheel en geeft bij doorgroei ook 
leiding aan grotere groepen

Communiceert hoofdzakelijk i.f.v. de eigen 
werkzaamheden

Communiceert i.f.v. de globale opdrachten en 
werkzaamheden van de groep

Benoemt problemen en lost ze creatief op vanuit de 
gekende kaders

Stelt oplossingen voor die de dagdagelijkse werking in een 
bedrijf overstijgen (out-of-the-box denken)

Werkplekleren staat centraal vanaf begin opleiding 
(learning by doing)

Leert eerst binnen de hogeschool en contextualiseert later 
via de stages (tonen wat geleerd werd)

Is een doener en werkt eerder uitvoerend Verricht ook beleidsmatige werkzaamheden

Theoretische basis i.f.v. specifiek beroep Grondige en brede theoretische basis



Sterk gericht op 
een beroep

Behoud 
kinderbijslag

Afwisselend en 
uitdagend 

takenpakket Klaar voor de 
arbeidsmarkt

Vrijstelling RVA 
mogelijk als 

werkzoekendeGeen leerkrediet

Studeren = 
Solliciteren

Permanente evaluatie = 
Permanente bijsturing

2. Kenmerken graduaatsopleidingen
Algemeen



• We doen maximaal aan ‘zuiver’ werkplekleren
• We starten zo snel mogelijk met werkplekleren:

• Uiterlijk 2de semester: actief participeren in het werkveld
• 1ste semester: focus op  

• Arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid 
• Beeldvorming sector
• Optimale match student en werkplek

• Verplicht intakegesprek voor alle studenten 
• Toewijzing werkplek via ‘handshake event’ 

2. Kenmerken graduaatsopleidingen
Typisch PXL



• Gemiddeld per week: 
• 2 dagen les
• 2 dagen werkplekleren
• 1 dag verwerking 

• Flankerende theorie just in time
• Groot netwerk: kans om opleiding te kleuren via keuze van werkplek
• Uniforme Vervolgtrajecten: 90 stp = 1,5 jaar 
• Op 3,5 tijd zowel GRA+PBA

2. Kenmerken graduaatsopleidingen
Typisch PXL



2. Kenmerken graduaatsopleidingen
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.
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3. Studielast

• 1 studiepunt = 25 à 30 studiebelastingsuren (SBU)
• Studiepunt ≠ Leerkrediet
• 1 opleidingsjaar = 60 studiepunten = 1500 à 1800 SBU
• 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, werkplekleren)

ZELFSTUDIE
Leren, teksten samenvatten, taken/opdrachten 

maken, …
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4. Examens en rapport
Evaluatie

• In de voorziene examenperiode
• Buiten de voorziene examenperiodes (tussentijdse & 

permanente evaluatie):
• Bedrijfsbezoeken
• Werkplekleren 
• Projecten
• Graduaatsproef (2e jaar)
• Opdrachten tijdens de les
• …



4. Examens en rapport
Uitleg termen

Presentator
Presentatienotities
Verschillende kolommen overlopen:TrajectschijfOpleidingsonderdeel en codeAantal studiepuntenPeriode: duidelijk maken dat er standaard twee examenkansen zijn, maar dat er OLODS zijn die slechts 1 kans bieden (bv. WPL)Score:Opmerking:Creditbewijs: geslaagdTweede examenkans: Tweede zit in aug/septMoet hernomen worden: geen tweede zit mogelijk, dus volgend jaar opnieuwResultaat vastgesteld: als slechts 1 deelexamen werd afgelegd en nog een tweede deel volgt in andere periodeGetolereerd: student werd gedelibereerd Onvolledige deelname: student heeft maar 1 deelexamen afgelegd EVK: vrijstelling op basis van eerder gevolgd OLODBeslissing uitgesteld: geen tweede zit mogelijk, maar punt behouden voor tweede zit met mogelijke deliberatie



4. 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 ingegeven in Mijn PXL
• Staven met de 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? 
 Enkel bij ernstige overmacht kan heel uitzonderlijk een examen worden ingehaald. 
Het departementshoofd dient hiervoor toestemming te verlenen

• Tijdig aanvragen 
• Op Blackboard regels per departement



4. Examens en rapport
Examenkansen

• Per academiejaar recht op 2 examenkansen 
• EK1 = 1e examenkans = 1e zittijd
• EK2 = 2e examenkans = 2e zittijd / herexamen

•  Eind augustus – begin september
•  Voor bepaalde OLOD’s geen 2e zit mogelijk (bv. WPL)

• Examenkansen kunnen niet opgespaard worden!



4. Examens en rapport
Studievoortgangsbewaking

• Om goede doorstroom te bevorderen bewaakt de dienst 
studievoortgang de studievoortgang.

• Studenten die na hun 1ste jaar in het hoger onderwijs minder 
dan 60% studie efficiëntie behaalden kunnen, volgens de 
Vlaamse regelgeving, individueel bindende voorwaarden 
opgelegd krijgen. 
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5. Studentenbegeleiding

Studentenbegeleiding 
op 3 niveaus gedurende 
de gehele studieloopbaan 
van de student

Presentator
Presentatienotities
Een studentpoint is een groene zone op elke campusEen “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 trajectbegeleidersde studentenondersteuners de zorgbegeleidersde ombudspersonen Aan elke opleiding zijn een trajectbegeleider, studentenondersteuner en ombudspersoon verbonden. Daarnaast zijn er PXL-breed drie zorgbegeleiders,Begeleiding in de opleiding door lectoren, opleidingshoofd en coördinator.Krachtige leeromgeving: Authentieke uitdagingen, ondersteuning via ICT, goede feedback door de lectoren …  de ontwikkelingskansen van de studenten vergroten



Departement

dr. Jean-Pierre SEGERS
departementshoofd

in B001

Opleidingshoofden

Logistiek & Verkeerskunde
Pieter Walbers

Finance- & Management
Griet Beerten

Rechtspraktijk
Karel-Jan Vandormael

Office Management
Kirsten Tomsin

Marketing & Sales
Maarten Thiry

Cluster
Bedrijfsmanagement

in B203

Cluster
Office management

in B011

5. Studentenbegeleiding



Coördinatoren
Graduaatsopleidingen

Accounting administration
Kerry Cuypers

Transport en logistiek
Toni Fonteyn

Marketing en communicatiesupport
Steven Hulsmans

Winkelmanagement + Marketing, optie Sales
Nicole Vranken

Juridisch-administratieve ondersteuning
Kim di Nicola

Verkeerskunde en mobiliteit
Joris Willems

5. 
Studentenbegeleiding



Trajectbegeleiders 
graduaten

Accounting administration
Kerry Cuypers

Transport en logistiek
Verkeerskunde en mobiliteit
Anita Coninx

Juridisch-administratieve ondersteuning
Kim di Nicola

Marketing- en communicatiesupport
Ruth Bloemen

Marketing, optie Sales
Ann Ridel

Meertalig secretariaat
Ann Ridel

5. Studentenbegeleiding

Presentator
Presentatienotities
Waarvoor kan je bij de trajectbegeleider terecht?Aanvraag individueel traject (IT)Aanvraag vrijstellingen/EVK/EVC/wijziging ITAanvraag afwijkingen OERAanvraag faciliteiten (topsporter, werkende student en stuver)Opvolging bindende maatregelenAfhaakgesprekkenStudiekeuzebegeleiding



Studentenondersteuners

Studentenondersteuning
alle graduaten behalve TLO en MCS
Tilly Volckaerts in B045

Studentenondersteuning TLO
Mia Gemers in B056

Studentenondersteuning MCS
Sarina Reekmans in B056

5. Studentenbegeleiding

Presentator
Presentatienotities
Waarvoor kan je bij de studentenondersteuner terecht?Psychosociale vragen/problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie …)StudiebegeleidingAfname leerstijlen- en motivatietest (LEMO-test)Opvolging van de GON-begeleidingAanvraag faciliteiten/ondersteuning voor studenten met een functiebeperking en studenten in bijzondere omstandighedenAfhaakgesprekkenStudiekeuzebegeleiding



Lieve Lavigne 
AAD, HSV en TLO

Ombuds in B052

Kerstin Nys
JAO, MCS, WMA en SAL

5. Studentenbegeleiding

Presentator
Presentatienotities
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. Bespreek klachten eerst met de betrokken lector.Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert kan je contact opnemen met de ombudspersoon.



Campusbeheer Paul Dox
in B012

5. Studentenbegeleiding



Onthaal gebouw B Directiesecretariaat 

Nancy Penders Francesca 
Gallista Karina Stockman

5. Studentenbegeleiding



5. 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



5. 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



5. 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


5. 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

mailto:jens.degroef@pxl.be


5. 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



• 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 …

5. Studentenbegeleiding
Dienst Studentenvoorzieningen



5. 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


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



Hartelijk bedankt
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