
 

HOGESCHOOL PXL – PXL EDUCATION -  Vildersstraat 5 – 3500 Hasselt – tel. + 32 11 77 50 62 – education@pxl.be – www.pxl.be/education 

Beste student 
 
We willen je van harte bedanken voor jouw inschrijving in de opleiding van het educatief graduaat 
secundair onderwijs (LSG) of de verkorte educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs (LSV). 
 
Binnenkort starten de lessen in de verschillende opleidingen, maar in voorbereiding hierop nodigen 
we je uit op de introductiedag(en) waarvan je de planning hieronder kan vinden. Tijdens die dag(en) 
volg je een plenaire sessie en maak je kennis met het curriculum. Je wordt onder meer begeleid in 
het aanvragen van je individueel studietraject op ‘mijnpxl’ en het raadplegen van je gepersonaliseerd 
online lesrooster. Indien relevant krijg je ook al een inleiding in de organisatie van de verschillende 
stages. 
 
We verwachten je op de introductiedag van: 
 
 

 
 
Jaaropleiding (lessen overdag) 
Verkorte educatieve bacheloropleiding (LSV) 
Educatief graduaat (LSG) 

Maandag 12 september 8.45 – 12.30 u Lokaal C203  
Lokaal C204  
Lokaal C205 
Lokaal C207. 

EN 
Donderdag 15 september 9.00 -12.00 u 
 

Lokaal C 104 en C 105 
 

   
 
 
 
Flexibele opleiding (lessen 
avonduren/zaterdag) 
Verkorte educatieve bacheloropleiding (LSV) 
Educatief graduaat (LSG) 

Maandag 12 september 18.15-21.30 u 
 

Start in D002 
Lokaal D 101 
Lokaal D 102 
Lokaal D 104 

OF 
Dinsdag 13 september 18.15-21.30 u 
 

Start in D002 
Lokaal D 101 
Lokaal D 102 
Lokaal D 104 

OF 
Donderdag 15 september 18.15-21.30 u 
 

Start in D002 
Lokaal D 101 
Lokaal D 102 
Lokaal D 104 

 
 

• VDAB-student met bachelordiploma die de lessen van LSV overdag volgt: je komt naar de 
introductiedagen van 12 en 15 september. Voor de eventueel gevolgde lessen van LSE (1 
onderwijsvak) krijg je nog een aparte uitnodiging voor de introductie. 
 

• VDAB-student zonder bachelordiploma die de lessen van LSG overdag volgt: jij komt enkel 
naar de introductiedag van 12 september. 

 
• Elke VDAB-student die LSV/LSG volgt, komt naar een aanvullend infomoment over de 

afspraken m.b.t. VDAB-reglementering. Dit infomoment wordt op een later tijdstip 
medegedeeld. 
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Om de introductiemomenten vlot te laten verlopen, zorg je dat je onderstaande zaken bij de hand 
hebt: 

- een laptop (en de oplader);  
- de inloggegevens die je hebt ontvangen bij de inschrijving; 
- het individueel trajectvoorstel dat je hebt gekregen van de trajectbegeleider (Excel); 
- een scan van behaalde diploma(‘s) in hoger onderwijs (en/of lerarendiploma) in PDF-

format (indien je geen scanner ter beschikking hebt breng je de nodige documenten en je 
studentenkaart mee en scannen we ze  ter plekke in). 

Voor deelname aan de introductiedag(en) is het nodig dat je vooraf een individueel studietraject na 
het gesprek met de trajectbegeleider Danny Robben hebt ontvangen. 
 
Om een aangepaste individuele opvang te kunnen voorzien, beperken we het aantal aanwezigen op 
de introductiedagen van de flexibele opleiding en daarom adviseren we je naar één bepaalde 
introductieavond te komen: 
 

Je achternaam begint met A - J Maandag 12 september om 18.15 uur 
Je achternaam begint met K - R Dinsdag 13 september om 18.15 uur 
Je achternaam begint met S - Z Donderdag 15 september om 18.15 uur 

 
We wensen je een verrijkend academiejaar toe! 
 
Danny Robben 
Hoofd Centrum PXL-Education UP 


