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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. heeft passie en 
empathie: «empassie»

2. is ondernemend 
en innovatief

3. werkt (internationaal) 
samen

4. is disciplinair en 
multidisciplinair

De visie van Hogeschool PXL is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals 
en excellente professionele organisaties. 
Deze X-factor omhelst vier statements en is het kompas dat ons allen gidst. 
1. Junior-collega’s/studenten, 2. personeel, 3. organisaties en 4. Hogeschool PXL, 
wij allen creëren de toekomst.

1. Hogeschool PXL 
X-factor = Excellente professional
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2. Studielast

• 1 studiepunt = 25 à 30 studiebelastingsuren (SBU) 
• 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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3. Leerkrediet
• “Rugzak met 140 punten aan leerkrediet”
• Doel:

• Stimuleren goede studiekeuze
• 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!)

Meer info: brochure PXL leerkrediet 



3. Leerkrediet
Voorbeeld

Piet is net afgestudeerd in het SO. Hij start met een voltijdse 
studie. Na de tweede zittijd is hij geslaagd voor 56 van de 60 
studiepunten. 

140 SP
- 60 SP (voltijdse studie)

80 SP
+ 112 SP (56 SP + 56 SP bonus)

192 SP (bij start volgend academiejaar)



3. Leerkrediet
Voorbeeld

Sultan is net afgestudeerd in het SO. Zij start met een 
voltijdse studie. Na de tweede zittijd is zij geslaagd voor 7 
van de 60 studiepunten. 

140 SP
- 60 SP (voltijdse studie)

80 SP
+ 14 SP (7 SP + 7 SP bonus)

94 SP (bij start volgend academiejaar)



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.



Inhoud

1. Hogeschool PXL
2. Studielast
3. Leerkrediet
4. Studiegids en “Mijn SLB”
5. Examens en rapport
6. Studentenbegeleiding
7. Studentenparticipatie en -verenigingen
8. Naar het buitenland



4. Studiegids en “Mijn SLB”
Studiegids, academische kalender en OER



4. Studiegids en “Mijn SLB”
Studiegids, academische kalender en OER

• Nuttige informatie voor de student:
 Academische kalender
 OER (onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling)
 Opleidingsprogramma’s
 ECTS-fiches met info over opleidingsonderdelen (aantal 

studiepunten, nodige studiemateriaal, leerinhouden, 
doelstellingen, …)



4. Studiegids en “Mijn SLB”
“Mijn SLB”

• “Mijn SLB”= mijn studieloopbaandossier
• Doel: 1 webpagina waarin alle applicaties / elektronische 

procedures vervat zitten
• Waaruit bestaat Mijn SLB?:

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



4. Studiegids en MIJN SLB
“Mijn PXL” 



4. Studiegids en MIJN SLB
“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
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5. Examens  en rapport
Uitleg termen

Secundair onderwijs:
(studie)jaar vakken gewicht                       

(hoofd- en bijvakken)

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

Vb.: 1e bachelor Publiek recht 3sp
Verkennen van het werkveld 1 4sp
Mijn professionele identiteit 1 5sp 
… …

 TOTAAL 60SP/TS



5. Examens en Rapport
Uitleg termen

trajectschijf                         opleidingsonderdeel                  studiepunten



5. Examens  en rapport
Evaluatie

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

permanente evaluatie):
• Opdrachten
• Meet & greet @ home
• Meet & greet your future
• Maatschappelijk engagement
• Medewerking tijdens de lessen
• Stage 
• …



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 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 Blackbord regels per departement



5. 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
(Integraal sociaal werk 3: de professional in ontwikkeling (incl. stage) ,…)

• Examenkansen kunnen niet opgespaard worden!



5. Examens en Rapport
5.4 Examenkansen

5. Examens en rapport
Examenkansen



5. Examens en rapport
Examenresultaten eerste examenkans

• Score = cijfer op 20 of niet-numerieke score

• Creditbewijs = 10/20 of meer = geslaagd

• Tweede examenkans

• Onvolledige deelname

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



5. Examens en rapport
Examenresultaten eerste examenkans
• Getolereerd

• Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerd

• Moet hernomen worden in eerstvolgende academiejaar
• Opleidingsonderdeel dat niet gedelibereerd kan worden en waarvoor geen 

tweede examenkans mogelijk is



5. Examens en rapport
Examenresultaten tweede examenkans

• Creditbewijs

• Getolereerd
•  Student behaalde geen creditbewijs (geen 10/20) maar werd gedelibereerd



5. Examens en rapport
Examenresultaten tweede examenkans
• Moet hernomen worden in het volgende 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.

• Niet geslaagde opleidingsonderdelen: verplicht opnemen in 
volgend academiejaar 



5. Examens en rapport
Wat is slagen?
• Beslissing voortgangscommissie* + evt niet-bindend studieadvies

• Geslaagd, indien:
• Minimaal 10/20 behaald voor (elk) opgenomen opleidingsonderdeel

• Geslaagd met getolereerde tekorten:
• studiepunten waarvoor een student op basis van examens geen creditbewijs verworven heeft, maar waarvoor een 

examencommissie beslist heeft dat de bijbehorende opleidingsonderdelen niet hervat hoeven te worden. De examencommissie 
heeft verklaard dat de student geslaagd is voor het geheel van de opleidingsonderdelen in kwestie die hij tijdens de periode in 
kwestie heeft gevolgd;

• 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

* De voortgangscommissie bestaat minimum uit 3 leden en de examenombuds: het departementshoofd als                           
voorzitter, het OH, een lid van het onderwijzend personeel van de opleiding, en de examenombuds.



5. Examens en rapport
Wat is slagen?

• 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.



5. Examens en rapport
Overdraagbaarheid van cijfers

Overdraagbaarheid van cijfers (artikel 56 examenregeling)
• Deelname tweede zittijd 
hoogste cijfer geldt als eindcijfer
Bv. Eerste zittijd = 9/20   hoogste cijfer = eindcijfer

Tweede zittijd = 7/20

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



5. 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. 



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

Steun van …
• ouders – vrienden
• opleiding
• studentenondersteuning  & trajectbegeleiding
• studentenvoorzieningen

5. Examens en rapport
Slaagkansen
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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



6. Studentenbegeleiding
Studentpoints
• Een studentpoint is een groene zone op elke campus

• 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 zorgbegeleiders
• de ombudspersonen

• Aan elke opleiding zijn een trajectbegeleider, studentenondersteuner en ombudspersoon
verbonden. Daarnaast zijn er PXL-breed drie zorgbegeleiders,



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

Kristel Moons
kristel.moons@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



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

ombudspersoon.



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

mailto:coordinatorfunctiebeperking@pxl.be


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
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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

• Info



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



Hartelijk bedankt
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