
 
Studievoortgangsbeleid bachelor, 
master, ba-na-ba AJ 19-20 
 

Om erover te waken dat je zoveel mogelijk studievoortgang maakt en niet in de problemen komt met je 
leerkrediet, heeft Hogeschool PXL in haar onderwijs- en examenregeling (art. 9 van de onderwijsregeling) enkele 
studievoortgangsregels omschreven. Praktisch betekent het studievoortgangsbeleid voor jou het volgende: 

1. Je was afgelopen academiejaar reeds ingeschreven aan 
Hogeschool PXL 

1.1 Je was afgelopen academiejaar voor de eerste maal ingeschreven in het 
hoger onderwijs 

1.1.1 Je behaalde de algemene voorwaarde (nl. geslaagd voor minstens 60% van je 
opgenomen studiepunten) 

Indien je vorig academiejaar (2018-2019) slaagde voor minstens 60% van je opgenomen studiepunten 
zal je bij een nieuwe inschrijving voor academiejaar 2019-2020 opnieuw ingeschreven worden onder 
de algemene voorwaarde, namelijk:   

In academiejaar 2019-2020 moet je na de tweede zittijd op minstens 60% van je opgenomen 
studiepunten geslaagd zijn.  

Bijvoorbeeld: op een pakket van 60 opgenomen studiepunten, moet je minstens 36 studiepunten 
geslaagd zijn of op een pakket van 46 opgenomen studiepunten moet je minstens 28 studiepunten 
geslaagd zijn.  

Deze voorwaarde verschijnt automatisch op elk rapport en op je studiecontract dat je digitaal 
ondertekent. Indien je deze voorwaarde na de tweede zittijd niet behaalt, zal je het daaropvolgende 
academiejaar (2020-2021) niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding.  

Je kan je online herinschrijven via Mijn PXL, tenzij je een tekort hebt aan leerkrediet (zie punt 3). 

1.1.2 Je behaalde afgelopen academiejaar de algemene voorwaarde niet (nl. je was 
geslaagd voor minder dan 60% van je opgenomen studiepunten) 

Je herinschrijving wordt niet automatisch goedgekeurd. Je moet je persoonlijk aanmelden bij de dienst 
studievoortgang voor een studievoortgangsonderzoek, door een afspraak te maken via 
http://afspraken.pxl.be. Op het moment van je afspraak dien je je aan te melden in lokaal D212 in 
gebouw D van Hogeschool PXL Elfde-linie, Elfde Liniestraat 23a, 3500 Hasselt.  

Het studievoortgangsonderzoek is een individueel gesprek met een medewerker van de dienst 
studievoortgang. Op basis van je dossier (studievoortgang, stand leerkrediet, motivatie, deelname en 
advies oriënteringstraject, …), dat dan samengesteld wordt, en het gesprek zal er beslist worden onder 
welke voorwaarden je mag verder studeren in deze opleiding.  

http://afspraken.pxl.be/


1.2 Je was reeds meerdere jaren ingeschreven in het hoger onderwijs 
1.2.1 Je had de algemene voorwaarde om te slagen voor minstens 60% van je 

opgenomen studiepunten in academiejaar 2018-2019 
1.2.1.1 Je behaalde de algemene voorwaarde (nl. geslaagd voor minstens 60% van je 

opgenomen studiepunten) 
Indien je vorig academiejaar (2018-2019) slaagde voor minstens 60% van je opgenomen 
studiepunten zal je bij een nieuwe inschrijving voor academiejaar 2019-2020 opnieuw 
ingeschreven worden onder de algemene voorwaarde, namelijk:   

In academiejaar 2019-2020 moet je na de tweede zittijd op minstens 60% van je opgenomen 
studiepunten geslaagd zijn.  

Bijvoorbeeld: op een pakket van 60 opgenomen studiepunten, moet je minstens 36 studiepunten 
geslaagd zijn of op een pakket van 46 opgenomen studiepunten moet je minstens 28 studiepunten 
geslaagd zijn.  

Deze voorwaarde verschijnt automatisch op elk rapport en op je studiecontract dat je digitaal 
ondertekent. Indien je deze voorwaarde na de tweede zittijd niet behaalt, zal je het 
daaropvolgende academiejaar (2020-2021) niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding. 

Je kan je online herinschrijven via Mijn PXL, tenzij je een tekort hebt aan leerkrediet (zie punt 3).  

1.2.1.2 Je behaalde vorig academiejaar de algemene voorwaarde niet (nl. je was 
geslaagd voor minder dan 60% van je opgenomen studiepunten) 

Je zal niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding. Je zal ingeschreven worden onder 
bindende voorwaarden, namelijk: 

 In academiejaar 2019-2020 moet je na de tweede zittijd op minstens 60% van je 
opgenomen studiepunten geslaagd zijn.  

 Tijdens het academiejaar 2019-2020 dien je verplicht op regelmatige tijdstippen op 
begeleidingsgesprek te gaan bij de trajectbegeleider en/of studentenondersteuner.  

 Verplichte deelname aan alle examenactiviteiten in 1e en 2e zittijd, inclusief permanente 
evaluatie 

Deze voorwaarden dien je in academiejaar 2019-2020 na te leven. Na de tweede zittijd zal er 
nagegaan worden of je jouw bindende voorwaarden behaald hebt.  

Deze voorwaarden verschijnen automatisch op elk rapport en op je studiecontract dat je digitaal 
ondertekent. Indien je deze voorwaarden na de tweede zittijd niet behaalt, zal je het 
daaropvolgende academiejaar (2020-2021) niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding. 

Je kan je online herinschrijven via Mijn PXL, tenzij je een tekort hebt aan leerkrediet (zie punt 3).  

1.2.2 Je had individuele bindende voorwaarden voor academiejaar 2018-2019 
1.2.2.1 Je behaalde jouw individuele bindende voorwaarden 
Indien je jouw individuele bindende voorwaarden behaalde, zal je bij een nieuwe inschrijving 
voor academiejaar 2019-2020 ingeschreven worden onder de algemene voorwaarde, namelijk:  

In academiejaar 2019-2020 moet je na de tweede zittijd op minstens 60% van je opgenomen 
studiepunten geslaagd zijn.  

Bijvoorbeeld: op een pakket van 60 opgenomen studiepunten, moet je minstens 36 studiepunten 
geslaagd zijn of op een pakket van 46 opgenomen studiepunten moet je minstens 28 studiepunten 
geslaagd zijn.  



Deze voorwaarde verschijnt automatisch op elk rapport en op je studiecontract dat je digitaal 
ondertekent. Indien je deze voorwaarde na de tweede zittijd niet behaalt, zal je het 
daaropvolgende academiejaar (2020-2021) niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding. 

Je kan je online herinschrijven via Mijn PXL, tenzij je een tekort hebt aan leerkrediet (zie punt 3).  

1.2.2.2 Je behaalde jouw individuele bindende voorwaarden niet én je kreeg positief 
advies van de voortgangscommissie 

Als je jouw individuele bindende voorwaarden niet behaalde na tweede zittijd, maar je kreeg op 
je rapport toch nog een positief advies van de voortgangscommissie, dan kom je nog in 
aanmerking om verder te studeren in deze opleiding. Je herinschrijving wordt echter niet 
automatisch goedgekeurd. Je moet je persoonlijk aanmelden bij de dienst studievoortgang voor 
een studievoortgangsonderzoek. Je kan een afspraak maken via http://afspraken.pxl.be. Op het 
moment van je afspraak dien je je aan te melden in lokaal D212 in gebouw D van Hogeschool PXL 
Elfde-linie, Elfde Liniestraat 23a, 3500 Hasselt.  

Het studievoortgangsonderzoek is een individueel gesprek met een medewerker van de dienst 
studievoortgang. Op basis van je dossier (studievoortgang, stand leerkrediet, motivatie, 
deelname en advies oriënteringstraject, …), dat dan samengesteld wordt, en het gesprek zal er 
beslist worden of je mag verder studeren in deze opleiding.  

1.2.2.3 Je behaalde jouw individuele bindende voorwaarden niet én je kreeg negatief 
advies van de voortgangscommissie 

Als je jouw individuele bindende voorwaarden niet behaalde na tweede zittijd én je kreeg op je 
rapport een negatief advies van de voortgangscommissie, word je definitief uitgeschreven uit de 
opleiding. Hiervan word je per aangetekende brief op de hoogte gesteld.  

2 Je wordt een nieuwe student aan Hogeschool PXL 
2.1 Je bent een generatiestudent (= eerste jaar dat je je inschrijft in het hoger 

onderwijs)  
Alle generatiestudenten worden ingeschreven onder de algemene voorwaarde, namelijk:   

In academiejaar 2019-2020 moet je na de tweede zittijd op minstens 60% van je opgenomen 
studiepunten geslaagd zijn.  

Bijvoorbeeld: op een pakket van 60 opgenomen studiepunten, moet je minstens 36 studiepunten geslaagd 
zijn of op een pakket van 46 opgenomen studiepunten moet je minstens 28 studiepunten geslaagd zijn.  

Deze voorwaarde verschijnt automatisch op elk rapport en op je studiecontract dat je digitaal ondertekent. 
Indien je deze algemene voorwaarde na de tweede zittijd niet behaalt, zal je het daaropvolgende 
academiejaar (2020-2021) niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding. 

2.2 Je bent geen generatiestudent (= je was reeds eerder ingeschreven in het 
hoger onderwijs)  

Indien je reeds eerder was ingeschreven in het hoger onderwijs, zal er bij je inschrijving aan Hogeschool PXL 
nagegaan worden of je in het laatste academiejaar dat je studeerde in het hoger onderwijs voor minstens 
60% van je opgenomen studiepunten geslaagd was.  

2.2.1 Je slaagde in het laatste academiejaar dat je studeerde in het hoger onderwijs 
voor minstens 60% van je opgenomen studiepunten 

Je zal voor academiejaar 2019-2020 ingeschreven worden onder de algemene voorwaarde, namelijk:  

In academiejaar 2019-2020 moet je na de tweede zittijd op minstens 60% van je opgenomen 
studiepunten geslaagd zijn.  

http://afspraken.pxl.be/


Bijvoorbeeld: op een pakket van 60 opgenomen studiepunten, moet je minstens 36 studiepunten 
geslaagd zijn of op een pakket van 46 opgenomen studiepunten moet je minstens 28 studiepunten 
geslaagd zijn.  

Deze voorwaarde verschijnt automatisch op elk rapport en op je studiecontract dat je digitaal 
ondertekent. Indien je deze voorwaarde na de tweede zittijd niet behaalt, zal je het daaropvolgende 
academiejaar (2020-2021) niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding. 

2.2.2 Je slaagde in het laatste academiejaar dat je studeerde in het hoger onderwijs 
voor minder dan 60% van je opgenomen studiepunten 

Je zal niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding. Je zal ingeschreven worden onder 
bindende voorwaarden, namelijk: 

 In academiejaar 2019-2020 moet je na de tweede zittijd op minstens 60% van je 
opgenomen studiepunten geslaagd zijn.  

 Tijdens het academiejaar 2019-2020 dien je verplicht op regelmatige tijdstippen op 
begeleidingsgesprek te gaan bij de trajectbegeleider en/of studentenondersteuner.  

 Verplichte deelname aan alle examenactiviteiten in 1e en 2e zittijd, inclusief permanente 
evaluatie 

Deze voorwaarden dien je in academiejaar 2019-2020 na te leven. Na de tweede zittijd zal er 
nagegaan worden of je jouw bindende voorwaarden behaald hebt.  

Deze voorwaarden verschijnen automatisch op elk rapport en op je studiecontract dat je digitaal 
ondertekent. Indien je deze voorwaarden na de tweede zittijd niet behaalt, dan zal je het 
daaropvolgende academiejaar (2020-2021) niet automatisch toegelaten worden tot de opleiding. 

3 Je hebt onvoldoende leerkrediet 
Studenten kunnen zich inschrijven ten belope van hun nog voorhanden zijnde leerkrediet. Een student of 
kandidaat-student van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt niet toegelaten tot de 
inschrijving of herinschrijving. Bij tekort aan leerkrediet (minder dan 60) kan een student uitzonderlijk en op 
basis van een individueel dossier voor een beperkt aantal studiepunten toegelaten worden door de dienst 
studievoortgang onder leiding van de directeur Onderwijs en Studentenbeleid. Studenten dienen daartoe een 
afspraak te maken met de dienst studievoortgang voor een studievoortgangsonderzoek. Je kan een afspraak 
maken via http://afspraken.pxl.be . Op het moment van de afspraak dien je je aan te melden in lokaal D212 in 
gebouw D van Hogeschool PXL Elfde-Linie, Elfde Liniestraat 23a, 3500 Hasselt.  

Wil je weten hoeveel leerkrediet je nog hebt? 

- Je kan de stand van je leerkrediet online raadplegen op www.studentenportaal.be. Hiervoor kan je 
inloggen met je digitale identiteitskaart of federaal token (kaart met codes, uitgereikt door de federale 
overheid).  

- Indien je reeds ingeschreven bent in Hogeschool PXL, kan je de stand van je leerkrediet ook terug 
vinden via ‘Mijn PXL’. 
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