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Hogeschool PXL

o Onderwijs: 9 departementen: 5 campussen, graduaatsopleidingen, bacheloropleidingen, master, 
educatieve master, banaba’s en postgraduaten

o 9.645 studenten, 1100 personeelsleden

o Onderzoek: 7 expertisecentra en 3 expertisecellen 

o Congress: 100.250 bezoekers per jaar voor congressen, seminaries en evenementen

o Roots in de regio, blik op de wereld: 146 akkoorden met internationale instellingen

o Excellent visitatierapport



Structuur Hoger Onderwijs



PXL-Music: professionele bachelor in de pop- en 
rockmuziek

o Unieke opleiding in Vlaanderen 

o Drie afstudeerrichtingen= muziek, muziektechniek en muziekmanagement

o 200 studenten

o 50 personeelsleden

o Eigen expertisecel PXL-Music Research

o Internationale focus



PXL-Music: missie

o Missie: Talenten stimuleren in hun groei tot vakexpert en artistieke persoonlijkheid door hen leren 
te onderzoeken en te ondernemen in een multidisciplinaire, internationale en interculturele 
omgeving.

o X-factor: passie, zin voor ondernemen en ondernemen, multidisciplinair samenwerken, 
internationale focus. 

o Competentieprofiel: vakexpert, visie en creativiteit, innoverend vermogen, samenwerking en 
communicatie, ondernemerschap, methodisch en reflectief handelen, omgevingsgerichtheid.



PXL-Music: opleidingsprofiel



Studielast

o Opleidingsonderdelen kennen een gewicht, uitgedrukt in studiepunten.

o 1 SP = 25 à 30 uren studiebelasting

o 1 Opleidingsjaar = 60 SP = 1500 à 1800 uren studiebelasting

o Wekelijks = 40 tot 47 uren: contacturen en zelfstudie



Leerkrediet

o Doel: stimuleren goede studiekeuze, bewaken en ondersteunen studievoortgang, 
verantwoordelijkheid instelling EN student

o Rugzak met 140 punten aan leerkrediet

o 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)

o 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)



Leerkrediet: voorbeeld

o Net afgestudeerd in secundair
o Trajectschijf van 60 SP (voltijdse studie)
o Geslaagd voor 54 SP na tweede zittijd

140 SP
- 60 SP
_________
80 SP
+ 112 SP (56 SP + 56 SP Bonus)
_________
192 SP (bij start volgend academiejaar)



Leerkrediet: oriënteringstraject

o Voor alle nieuwe studenten

o Doel

• Goede (her)oriëntering om 
• Doorstroom te bevorderen
• De juiste student in de juiste opleiding
• Tijdig begeleidingsadvies op maat



Studiegids

o Studiegids, academische kalender en OER (onderwijs- en examenreglement)

o Studiegids

Per opleidingsonderdeel: gewicht, organisatie, studiemateriaal, doelstelling, leerinhouden, evaluatie

https://studiegids.pxl.be/?acadjaar=2019-20


Studiegids en mijn slb

o Mijn SLB”= mijn studieloopbaandossier

o Doel: 1 webpagina waarin alle applicaties / elektronische 
procedures vervat zitten

o Waaruit bestaat Mijn SLB?
• Mijn PXL
• Afsprakenprogramma
• Aanvraag wijziging individueel traject
• Aanvraag EVK/vrijstelling
• Aanvraag statuten
• Aanvraag faciliteiten



Studiegids en mijn pxl

o Mijn PXL= het online studentensecretariaat

o 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)

o Het is aan te raden om dit wekelijks te raadplegen



Blackboard

o Online leerplatform

• Studiewijzer met overzicht van doelstellingen, leerinhouden, leerresultaten, opdrachten...
• Mappen met uitgewerkte leerinhouden en opdrachten

o Communicatiemiddel tussen docenten en studenten

o Algemene mededelingen



Examens en rapport: termen
o Secundair onderwijs: Jaar - Vakken - Gewicht

o Hoger onderwijs: Trajectschijf - Opleidingsonderdelen - Studiepunten



Examens en rapport: evaluatie
o In de voorziene examenperiode

o Eerste examenkans

• Semester 1: januari

• Semester 2: juni

o Tweede examenkans: augustus/september

o Buiten de voorziene examenperiodes (tussentijdse & permanente evaluatie): Practica, projecten, 
stage , bachelorproef, opdrachten, tussentijdse proeven, professioneel handelen



Examens en rapport: afwezigheden

o Ziekte / omstandigheden 

o Wettigen indien afwezig op moment van examen, evaluatiemoment of onderwijsactiviteit met 
verplichte aanwezigheid

o Wij volgen op
• In geval van langdurige afwezigheid zonder wettiging kan de student uitgeschreven worden.
• Indien verplichte aanwezigheid in studiegids voor desbetreffend OLOD staat opgenomen

o Kan een examen ingehaald worden? 
• Enkel bij ernstige overmacht kan heel uitzonderlijk een examen worden ingehaald. 
• Het departementshoofd dient hiervoor toestemming te verlenen



Examens en rapport: examenkansen

o Per academiejaar heeft een student recht op 2 examenkansen 

o EK1 = 1e examenkans = 1e zittijd

o EK2 = 2e examenkans = 2e zittijd / herexamen
• Eind augustus – begin september
• Voor bepaalde OLOD’s geen 2e zit mogelijk

o Examenkansen kunnen niet opgespaard worden



Examens en rapport: examenresultaten
o Score op 20 

o Mogelijke beslissingen 

o Tussentijds rapport
• Creditbewijs: student behaalde 10/20 of meer is geslaagd
• Resultaat vastgesteld: student behaalde een score op 20 maar het opleidingsonderdeel loopt nog door in 

semester 2. 

o Eerste examenkans
• Creditbewijs: student behaalde 10/20 of meer is geslaagd
• Tweede examenkans: student moet het opleidingsonderdeel hernemen in tweede zittijd
• Vrijstelling: student is vrijgesteld omwille van EVK
• Getolereerd: Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerd
• Moet hernomen worden: Opleidingsonderdeel dat niet gedelibereerd kan worden en waarvoor geen 

tweede examenkans mogelijk is
• Beslissing uitgesteld: Opleidingsonderdeel waarvoor geen tweede examenkans mogelijk is, maar  wel 

delibereerbaar is na de tweede zittijd.



Examens en rapport: examenresultaten
o Tweede examenkans

• Creditbewijs: student behaalde 10/20 of meer is geslaagd
• Moet hernomen worden in het volgend academiejaar: 

• Indien geen creditbewijs behaald in 2e examenkans en het cijfer niet gedelibereerd werd 
of kon worden

• Indien 2e examenkans niet mogelijk was en het cijfer niet gedelibereerd werd of kon 
worden.

o Niet geslaagde opleidingsonderdelen: verplicht opnemen in volgend academiejaar 



Examens en rapport: wat is slagen?

o Beslissing voortgangscommissie + evt niet-bindend studieadvies

• Geslaagd, indien minimaal 10/20 behaald voor (elk) opgenomen opleidingsonderdeel
• Geslaagd met getolereerde tekorten
• Niet geslaagd (ev. met creditbewijzen), indien:

• Minder dan 10/20 behaald op een/enkele opleidingsonderdelen én niet voldaan wordt 
aan de deliberatiecriteria

• Student moet dit OLOD opnieuw opnemen

o Beslissing voortgangscommissie diploma 

• Geslaagd / niet geslaagd en graad van verdienste 
• De graad van verdienste wordt voor de basisopleidingen berekend op basis van de 3e

trajectschijf.



Examens en rapport: overdraagbaarheid van cijfers

o Deelname tweede zittijd: hoogste cijfer geldt als eindcijfer

o Voorbeeld:
• Eerste zittijd = 9/20, d.i. hoogste cijfer dus eindcijfer
• Tweede zittijd = 7/20

o Geen deelname tweede zittijd: cijfer eerste zittijd blijft behouden en geldt als eindcijfer



Examens en rapport: studievoortgang en slaagkansen

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

o 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. 

Slaagkans = 
Bekwaamheid x motivatie x inzet x steun x studiekeuze x …

o Steun van ouders en vrienden, de opleiding, studentenondersteuning  & trajectbegeleiding, 
studentenvoorzieningen...



Studentenbegeleiding: 3 niveaus



Studentenbegeleiding: opleiding

o Krachtige leeromgeving en motiverend coachen

o Open huis

Departementshoofd: Gert Stinckens, gert.stinckens@pxl.be

Popcoaches en trajectbegeleiding: Gert Stinckens, Gert Decoster en Frederic Busscher

gert.decoster@pxl.be , frederic.busscher@pxl.be

Studentenondersteuner: Mieke Boes, mieke.boes@pxl.be

Ombuds: Danielle Gielen, danielle.gielen@pxl.be

Lectoren

Studenten

mailto:gert.stinckens@pxl.be
mailto:gert.decoster@pxl.be
mailto:frederic.busscher@pxl.be
mailto:mieke.boes@pxl.be
mailto:danielle.gielen@pxl.be


Studentenbegeleiding: opleiding

o Popcoaches en trajectbegeleiding
Individuele trajecten, vrijstellingen, faciliteiten,afhaakgesprekken, opvolging bindende voorwaarden, 
studiekeuzebegeleiding
o Studentenondersteuner
Psychosociale vragen/problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie …), studiebegeleiding, 
afname leerstijlen- en motivatietest, opvolging van de GON-begeleiding, aanvraag 
faciliteiten/ondersteuning voor studenten met een functiebeperking en studenten in bijzondere 
omstandigheden, afhaakgesprekken, studiekeuzebegeleiding
o Ombuds
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.



Studentenbegeleiding: Hogeschool

o Zorgbegeleiding

coordinatorfunctiebeperking@pxl.be

o Dienst studievoortgang: 
• Studievoortgangsbewaking
• Bijzondere toelatingsvoorwaarden
• Aanvraag van een statuut: functiebeperking, topsportstatuut, studenten die werken en studeren 

combineren, studenten in bijzondere omstandigheden , studentenvertegenwoordigers

o Dienst studentenvoorzieningen

o Sociale dienst (inclusief studiefinanciering), huisvestingsdienst , jobdienst , cultuur, sport , catering, 
studentenverenigingen, gezondheid, mobiliteit, internationale studenten

mailto:aanspreekpuntfunctiebeperking@pxl.be


Studentenbegeleiding: Leerateliers en trainingen

o Leerateliers

Workshops i.v.m. diverse studievaardigheden zoals leren plannen, actief studeren, omgaan met stress, 
etc. in kleine groepjes (max. 15 studenten). Studenten kunnen hiervoor contact opnemen met de 
studentenondersteuner

o Trainingen

Voor studenten die last hebben van faalangst, hardnekkig uitstelgedrag, weinig assertief reageren, 
plankenkoorts 



Studenteninspraak

o Opleiding – Studentencommissie
• Improve your education 
• Studentenoverleg per afstudeerrichting
• Contact lectoren
• Wandelgangen

o Hogeschool – Studentenraad en Stuvoraad



Naar het buitenland
o 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

o 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

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

Info: Frank Duchêne – frank.duchene@pxl.be

mailto:frank.duchene@pxl.be
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