
Beste student 
 
Welkom in de opleiding! 
 
Bij inschrijving ontving je al het ‘Startboek’ van de hogeschool met daarin heel veel informatie. 
Bewaar het goed zodat je het tijdens het academiejaar kan raadplegen als je het nodig hebt. Hoewel 
je er al veel antwoorden vindt, wil ik je met deze brief toch ook over enkele andere zaken 
informeren, die specifiek voor de opleiding leraar kleuteronderwijs gelden.  
 
Alvast eerst even deze toelichting: je schreef je in voor een bacheloropleiding. Informatie in het 
startboek over graduaten is dus niet voor jou van toepassing. De naam van de opleiding wordt vaak 
afgekort tot ‘LKO’ (leraar kleuteronderwijs). Wie de opleiding via het afstandstraject volgt zal ‘LKA’ 
(leraar kleuteronderwijs afstandstraject) gebruiken. Het departement waaronder deze opleiding valt 
noemen we PXL-Education.  
 
Kennismaking 
Het academiejaar start op maandag 19 september. Om je rustig te laten kennismaken met de 
opleiding, je studiegenoten, het digitale leermateriaal en onze campus Vildersstraat, ontvangen we je 
graag al enkele dagen voor de start. Zo ben je zo goed mogelijk voorbereid.  
 
Het introductiemoment voor de studenten van het afstandstraject is gepland op donderdag 15 
september vanaf 18u00 – 21u00 voor de studenten die op de campus aanwezig zullen zijn en vanaf 
19u00 – 21u00 voor wie online deelneemt. Wie naar de campus komt ontvangen we in lokaal C101 
op de eerste verdieping. We starten dan met een rondleiding. Daarna volgt een infomoment 
waaraan studenten on campus of digitaal kunnen deelnemen. Zorg ervoor dat je je inloggegevens die 
je bij inschrijving ontving bij de hand hebt.  
Gelieve een mail te sturen naar de coördinator (ine.koziel@pxl.be)  om aan te geven of je de 
introductieavond op de campus volgt, of digitaal via streaming volgt. Indien je de introductieavond 
digitaal volgt, kan je vanaf 19u via deze link in Teams aansluiten: Streaming introductieavond 
 
 
We plaatsen na de introductiedag de informatie die we die dag meegeven in de Blackboardcursus 
‘departementale communicatie voor studenten’. Als je die bekijkt, en bv. de tips rond ICT-gebruik op 
de campus al toepast, dan is dat goed. De online lessen van het afstandstraject starten op dinsdag 20 
september.  
 
Lessenrooster 
Vanaf half juli kan je via mijnlessenrooster.pxl.be je lessenrooster raadplegen. Je logt in met je 
inloggegevens. Je klikt bovenaan rechts op rooster toevoegen en voegt het rooster van LKA 1 toe. Je 
ziet dan welke lessen je wanneer hebt.  
 

Handboeken 
Je kan vanaf 6 september online je handboeken voor het eerste semester bestellen via de bookshop. 
Daarover ontvang je tegen dan rechtstreeks informatie van de hogeschool. Koop je je boeken liever 
tweedehands? Dat kan. Heel wat studenten verkopen hun boeken via stubooks.be of onze 
facebookgroep (PXL kleuteronderwijs). Controleer goed of het handboek dat zij gebruikten ook het 
komende jaar in de boekenlijst staat.   
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Instaptoetsen 

TER HERINNERING 
• Via www.onderwijskiezer.be legde je online je instaptoetsen af. Dat zijn verplichte, niet-bindende 
instaptoetsen voor iedereen die zich inschrijft voor de lerarenopleiding. 
• Schreef je je in zonder de toetsen te hebben afgelegd? Maak ze dan snel en mail het 
deelnamecertificaat binnen de 14 dagen naar InstaptoetsEducation@pxl.be. 
• Het is géén toelatingsproef. Indien je niet slaagt, mag je toch starten in de opleiding. 
• Je kreeg onmiddellijk feedback en advies per onderdeel en hebt nu zicht op je startniveau. 

EN NU? 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• Opfrissingscursussen Nederlands, Frans, wiskunde en/of leerhouding  
Stel zelf je programma samen! Jij kiest welke sessies voor jou nuttig zijn. Alle cursussen vinden plaats 
voor het academiejaar start. Je vindt het precieze aanbod samen met de planner in bijgevoegd 
schema en via deze link. Daar kan je je ook inschrijven. Warm aanbevolen! 

• Via zelfstudie op Blackboard  
Surf hiervoor naar blackboard.pxl.be, log in met je nummer (12…) en het paswoord dat je kreeg. Het 
materiaal vind je in de cursus ‘Departementale communicatie voor STUDENTEN’ onder de knop ‘na 
de instaptoetsen’. 
 
MEER INFO? 
• www.onderwijskiezer.be > instaptoets lerarenopleiding 
• http://www.pxl.be/opfrissingscursussen 
 
 
Vragen, twijfels? Mail me gerust!  

Met vriendelijke groet 
Ine Koziel 
Coördinator afstandstraject kleuteronderwijs 
Gsm +32 485 57 21 08 
e-mail: ine.koziel@pxl.be 
 

 
Vildersstraat 5, B-3500 Hasselt - tel. +32 11 77 50 62 
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