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JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR TIJDENS 
DE HEREXAMENS!

S.O.S
2e ZIT



1. SUMMERCOACH
Tijdens de zomermaanden staat de sum-
mercoach voor je klaar! Je kan bij hem een 
individuele afspraak maken via afspraken.
pxl.be.

Je kan bij hem terecht voor:
➤ Studiebegeleiding rond studeren, 
 plannen, concentratiemoeilijkheden, 
 examens afleggen, …
➤ Twijfels over je studiekeuze
➤ Begeleiding voor faalangst en 
 stressklachten
➤ Informatie over leerkrediet, 
 deliberaties en studievoortgang
➤ Persoonlijke problemen die het 
 studeren bemoeilijken

Vraag ernaar bij de studentenondersteuner, 
trajectbegeleider of graduaatscoördinator 
van jouw opleiding. Je kan hun contactge-
gevens terugvinden via www.pxl.be/con-
tact.

Online spreekuur zonder afspraak
Heb je een korte vraag? Stel deze dan in het 
online spreekuur. De summercoach is vanaf 
juli elke werkdag tussen 10u00 en 10u30 te 
bereiken via WhatsApp of telefonisch op het 
nummer 0483 10 89 55. 

2. SUMMERBUDDY
Gelijkaardig aan het Study Buddy project 
zal er ook tijdens de zomer een mogelijk-
heid zijn om samen met maximaal 3 andere 
eerstejaars (tutees) vakinhoudelijke onder-
steuning te krijgen van een medestudent die 
dit OLOD reeds met succes heeft beëindigd 
(tutor). 

Interesse?
Je kan je inschrijven als tutor of tutee via
Epos. Klik na je aangemeld te hebben op
“SVS” en “Study Buddy/Summer Buddy”. 
Je kan je inschrijven tot maandag 11 juli.

Studenten die zich willen engageren als 
tutor dienen verplicht deel te nemen aan 
een infosessie. Je kan je hiervoor inschrijven 
via Epos. Na je aangemeld te hebben klik 
je op “SVS”, “extra studieondersteuning” en 
“Study Buddy”.

Aanbod
Studenten uit de bacheloropleidingen van 
de volgende departementen kunnen deel-
nemen aan summerbuddy:
➤ PXL-Business
➤ PXL-Education
➤ PXL-Digital
➤ PXL-MAD
➤ PXL-Social work
➤ PXL-Green & Tech
➤ PXL-Media & Tourism
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3. LEERATELIER
De summercoach organiseert tijdens de zo-
mer een workshop in groep die je kan hel-
pen bij je tweede zit. 

In deze workshop zullen volgende thema’s 
aan bod komen: voorbereiden op de her-
examens (reflectie, leerkrediet, planning), 
hoe studeren en examens afleggen.

Je dient je voor dit leeratelier in te schrijven 
via Epos. Na je aangemeld te hebben
klik je op “SVS”, “extra studie-ondersteuning”
en “leeratelier”. Meer informatie vind je op 
www.pxl.be/summercoach.

4. SAMEN STUDEREN
Samen studeren is al een tijdje een trend. 
Daarom bieden we je de mogelijkheid om 
ook tijdens de vakantieperiode samen met 
je medestudenten te studeren.

Waar?
PXL -Bibliotheek, gebouw A,
Elfde Liniestraat 24, 3500 Hasselt

Openingsuren PXL-Bibliotheek
De bibliotheek is van 1 t.e.m. 15 juli 
elke werkdag geopend van 8:30 tot 18:00. 
Op vrijdag sluit de bibliotheek om 17:00.
Van 18 t.e.m. 29 juli is de bibliotheek 
gesloten. De afspraken met de summer-
coach lopen wel door. 

Van 1 t.e.m. 12 augustus is de bibliotheek 
elke werkdag geopend van 9:00 tot 20:00.
Vanaf 16 augustus gelden opnieuw de regu-
lieren openingsuren van de bibliotheek die 
je kan terugvinden via www.pxl.be/biblio-
theek.

OPGELET: Op feestdagen (11 juli, 21 juli en 
15 augustus) is de bibliotheek gesloten.

Bij vragen kan je een mailtje sturen naar bi-
bliotheek@pxl.be of summercoach@pxl.be.

5. SAMEN ONTSPANNEN
Je kan het ontspanningsaanbod komen 
ontdekken in de bibliotheek en via facebook 
en instagram @PXLStudentenbegeleiding.
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Jens Degroef
Summercoach

BEREIKBAAR?
Je kan de hele zomer door een afspraak
maken met de summercoach. 

Een afspraak maak je via: 
afspraken.pxl.be

Je kan hem ook bereiken via mail 
(summercoach@pxl.be), WhatsApp of telefonisch 
tijdens het online spreekuur van maandag tot vrijdag 
tussen 10u - 10u30 (0483/108955).

Meer info over alle intiatieven van de summercoach 
vind je op: www.pxl.be/summercoach
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