
STUDY BUDDY
PEER ASSISTED LEARNING 
(PAL)

Vakinhoudelijke ondersteuning door en voor 
studenten om de studieresultaten te verhogen.

CONTACTGEGEVENS

Voor meer informatie betreffende study buddy 
kan je terecht bij de studycoaches: 
Bea Kreemers, Ellen Indekeu en Mieke Boes.

e-mail: studybuddy@pxl.be
www.pxl.be/studentenbegeleiding

Voor vragen betreffende de werking van 
de studentpoints of het beleid rond studentenbegeleiding 
kan je terecht bij de coördinator studentenondersteuning, 
Eline Grouwels of bij de coördinator 
studieloopbaanbegeleiding, Anneleen Huisman.  
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MEER LEZEN?

Andere publicaties die je kan verkrijgen:
➤ INFORMATIEFOLDER EVC
➤ INFORMATIEFOLDER IT
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN VOOR STUDENTEN 

IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR TOPSPORTERSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR WERKSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER LEERKREDIET
➤ INFORMATIEFOLDER STUDIEVAARDIGHEDEN
➤ INFORMATIEFOLDER STUDDY BUDDY
➤ INFORMATIEFOLDER ORIËNTERINGSTRAJECT

Vraag ernaar bij de studentenondersteuner of 
trajectbegeleider in het studentpoint, de coördinator 
studieloopbaanbegeleiding of de coördinator 
studentenondersteuning.

in samenwerking met



WAT IS PEER ASSISTED LEARNING?

Bij ’PAL’ komen eerstejaarsstudenten (de tutees) samen in 
groepjes van maximum 3 personen rond een afgesproken 
opleidingsonderdeel. Een tweede– of derdejaarsstudent 
(de tutor) zorgt hierbij voor vakinhoudelijke ondersteuning. 
Afhankelijk van het opleidingsonderdeel worden er één, 
twee of meerdere bijeenkomsten georganiseerd. 
De concrete info vind je op de website.

PAL is echter meer dan louter en alleen bijles. Zowel voor 
de tutee als voor de study buddy (tutor) zijn er verschillende 
voordelen aan verbonden.

VOORDELEN VOOR DE TUTEE
➤  Je krijgt vakinhoudelijke ondersteuning
➤  Studenten die het opleidingsonderdeel met succes hebben 

afgelegd begeleiden je in het vinden van een geschikte 
studiemethode

➤  Je verbetert je sociale en communicatieve vaardigheden 
d.m.v. interactie en samenwerking

➤  Je raakt sneller wegwijs in de hogeschool
➤  Wanneer je op regelmatige tijdstippen afspreekt met je 

tutor ga je je time-management voor het opleidings-
 onderdeel kunnen verbeteren

VOORDELEN VOOR DE TUTOR
➤  Je ontwikkelt je sociale, communicatieve, didactische en 

managende vaardigheden zoals coaching, motiveren, 
 plannen en organiseren
➤  Je krijgt een dieper inzicht in de leerstof omdat de 
 basiskennis opgefrist en verdiept wordt
➤  Jouw zelfbeeld en zelfvertrouwen wordt vergroot
➤  Je ontvangt hiervoor beloningsuren 
 (bv. portfolio uren, GRID, maatschappelijk engagement, 

professionele uren of persoonlijk engagement)
➤  Het is een pluspunt op je Curriculum Vitae (CV)

TUTEE

Wil je graag vakinhoudelijke ondersteuning krijgen? 
Weet je niet goed hoe het desbetreffende 
opleidingsonderdeel te studeren?

1. Schrijf je in via Blackboard: https://blackboard.pxl.be  
2. Via de zoekfunctie “cursus zoeken” vind je een overzicht 

van de opleidingsonderdelen waarvoor je beroep kan 
doen op een study buddy. Je kan ook gericht naar 
een OLOD zoeken door op de naam van het vak in de 
zoekfunctie in te geven vb. “Frans 1 basis”

3. Je kan een aanvraag doen om lid te worden van de cursus 
waar je bijles voor wenst.

TUTOR

Ben je een tweede– of derdejaarsstudent? Zie je het zitten 
om medestudenten te ondersteunen en je te engageren 
voor dit project? Heb je voor het opleidings-onderdeel 
waarvoor je tutor wilt zijn een goed resultaat behaald?

Dan kan je in aanmerking komen om tutor te worden.
Wil je graag deelnemen? Schrijf je dan in via:
https://apps.pxl.be/inschrijving/tutor/.

Hierna nodigen we je uit voor een motivatiegesprek 
en een infosessie. Je kiest zelf in welke periode(n) je je kan 
engageren. Uiteraard word je ondersteund en opgevolgd 
tijdens de hele tutorperiode.

Studenten die zich opgeven om tutor te zijn, ontvangen 
hiervoor beloningsuren in de vorm van portfoliouren, 
maatschappelijk engagement, I-talenturen, GRID,...

AANBOD HOGESCHOOL PXL

Studenten uit de volgende departementen kunnen 
deelnemen aan ‘study buddy’:

➤ PXL-Business
➤ PXL-Education
➤ PXL-IT
➤ PXL-MAD
➤ PXL-Social work
➤ PXL-Tech

Op de website vind je terug voor welke opleidingsonderdelen 
uit jouw opleiding dit aanbod geldt. Er staat ook telkens bij 
aangegeven hoeveel tutorsessies er voor ieder opleidings-
onderdeel gegeven worden.

www.pxl.be/studentenbegeleiding


