
 
 
Beste junior-collega 
 
Welkom in Hogeschool PXL en proficiat met jouw keuze voor de opleiding Graduaat in de Orthopedagogische 
begeleiding. 
 
In deze opleiding ligt de klemtoon op werkplekleren in combinatie met een geactualiseerde theoretische 
onderbouwing. Je maakt bij aanvang reeds kennis met het hulpverleningslandschap. Zo ben je aan het einde van je 
opleiding onmiddellijk inzetbaar. Gedurende dit boeiende traject ondersteunen we je graag om je talent als 
competente opvoeder met een hart voor mensen met specifieke ondersteuningsbehoeften te ontdekken en verder 
te ontwikkelen. Dit is een uitdaging waar je bewust voor gekozen hebt en waarvoor we jou reeds willen feliciteren. 
 
Het academiejaar start op maandag 19 september. Afhankelijk van de klasgroep waarin je ingedeeld wordt, heb je 
les op maandag en dinsdag, of telkens op donderdag en vrijdag. Meer informatie over je klasgroep en lesdagen wordt 
nog meegedeeld, uiterlijk op de introductiedag. 
 
Op vrijdag 16 september is een introductiedag gepland van 9.30 u. – 12.30 u. om je wegwijs te maken in onze 
hogeschool en opleiding. We heten je vanaf 9.00 u. welkom in de Lichtstraat van de campus Vilders (Vildersstraat 5 
– hoofdingang (schuifdeur)). 
Die namiddag is er de mogelijkheid om een gesprek te hebben met een studentenondersteuner of trajectbegeleider 
(in het kader van vrijstellingen of een individueel programma). 
Voor VDAB-studenten zal in de namiddag bijkomend de nodige uitleg gegeven worden. 
 
Tijdens de introductiedag wordt informatie gegeven over de opleiding, het lessenrooster, het werkplekleren en 
medisch onderzoek, het studiemateriaal,… kortom alles wat je nodig hebt om de opleiding goed te starten.  
 
Breng op de introductiedag ook je laptop/tablet en je inschrijvingsdocumenten met inloggegevens 
(studentennummer en paswoord) mee. 
 
In de eerste lesweken zal op verschillende momenten Mensura op school aanwezig zijn voor je medische controle. 
Je gaat daarvoor al naar je huisarts voor een bloedname. In die bloedname laat je een titerbepaling voor surface 
antistoffen Hepatitis B uitvoeren. Je gaat ook na wanneer je laatste tetanusvaccin geweest is en vraagt je 
vaccinatiegegevens (vaccinatiekaart) op bij je huisarts. De uitslag van je bloedonderzoek en je vaccinatiegegevens 
neem je mee naar school, uiterlijk tegen 19 september. 
Opgelet! Je laat bij de huisarts geen vaccinaties plaatsen. Dit gebeurt door Mensura zelf op school en wordt door 
het Fonds der beroepsziekten geregeld. 
Indien je reeds in het kader van een vorige opleiding een medische controle had en over een Formulier 
Gezondheidsbeoordeling (FGB) beschikt, breng je dit mee. Dit gezondheidsbeoordelingsformulier (een kopie) dien 
je af te geven in de organisatie waar je werkplekleren zal doen en heb je nodig om daar te kunnen starten.  
 
Indien je nog dringende vragen hebt, kan je contact opnemen met de graduaatscoördinator, Ilse Vanhoutte via 
ilse.vanhoutte@pxl.be. 
 
Even samengevat: 

- Je komt vrijdag 16 september naar de introductiedag om 9.30 u. (ontvangst vanaf 9.00 u.) 
- Je brengt je inschrijvingsdocumenten, inloggegevens en een laptop mee. 
- Je gaat voor aanvang academiejaar bij je huisarts langs voor een bloedname en je vaccinatiekaart. 
- Je zoekt nu al een geschikte leerwerkplek via de lijst werkplekleren (info te vinden in de brief voor 

(voor)ingeschreven studenten die je per mail ontvangt na (voor)inschrijving). 
 
We rekenen op je aanwezigheid en wensen je alvast een boeiende start!  
 
Met vriendelijke groeten 

Filip Giraldo   Veerle Declerck               Ilse Vanhoutte  
Departementshoofd   Opleidingshoofd            Graduaatscoördinator 
PXL-Social Work                                          cluster Sociaal en Orthopedagogisch werk                       Orthopedagogische begeleiding 
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