
FACILITEITEN VOOR 
STUDENTEN IN BIJZONDERE
OMSTANDIGHEDEN
INFORMATIEFOLDER

Een studie in het hoger onderwijs is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Bij sommige
studenten wordt hun studie extra gehinderd door bijzondere omstandigheden. Deze stu-
denten kunnen faciliteiten aanvragen.



WIE ZIJN STUDENTEN IN 
BIJZONDERE OMSTANDIG-
HEDEN? 
Er is sprake van bijzondere omstandigheden 
indien je beperkt wordt in het studeren door 
bijvoorbeeld:
➤ De gezinssituatie: student met kinderen, 

alleenstaande ouder, etc.
➤ Je bent een professionele kunstbeoefe-

naar: je levert artistieke prestaties in op-
dracht, hetzij als zelfstandige.

➤ Student vluchteling: Je studeert voor 
het eerst in het hoger onderwijs en bent 
maximaal 5 jaar in Vlaanderen.

➤ Overige bijzondere omstandigheden die 
jouw studeren kunnen verhinderen.

WELKE FACILITEITEN ? 
De faciliteiten worden steeds in samen-
spraak met de studentenondersteuner van 
jouw opleiding vastgelegd. Deze zijn dus ‘op 
maat’. Onderstaand vind je een lijst met mo-
gelijke faciliteiten. Let wel, deze lijst is niet 
exhaustief.

1. Op vlak van onderwijsactiviteiten
➤ Een soepelere regeling voor afwezig-

heden tijdens de onderwijs- en studie-
 activiteiten;
➤ Alternatieve vormen voor onderwijs– en 

studieactiviteiten die niet op de gebruike-
lijke manier kunnen worden uitgevoerd.

2. Op vlak van examen
➤ Spreiding en/of verplaatsing van 
 examens;
➤ Alternatieve opdrachten in plaats van bij-

voorbeeld een schriftelijk examen;
➤ Langer mogen doorwerken tijdens een 

examen.

LET WEL:
➤ Faciliteiten worden steeds individueel bepaald. Er zijn mogelijkheden waaruit je kan 

kiezen, maar deze zijn niet onbegrensd.
➤ Faciliteiten zijn niet onbeperkt. Ze moeten mogelijk zijn binnen de normale gang van 

onderwijsactiviteiten en examenregeling en mogen de opleiding/het onderwijzend 
personeel niet overmatig belasten.

➤ Studenten met faciliteiten moeten evengoed de vereiste competenties bereiken, 
maar de manier waarop kan verschillen van de standaardvorm.

➤ Faciliteiten kunnen niet toegestaan worden omwille van onvoldoende kennis van de 
Nederlandse taal.



HOE KAN JE FACILITEITEN
AANVRAGEN?
Stap 1: Aanvraag van het statuut 
bijzondere omstandigheden
Je aanvraag kan je digitaal doen via jouw 
studieloopbaan-dossier in de online appli-
catie “MIJN SLB”. Surf bij (her)inschrijving 
naar http://mijnslb.pxl.be.

Bij de aanvraag van het statuut moet je de 
nodige bewijzen uploaden. Dit bewijs wordt 
afgeleverd door een instantie en/of gespe-
cialiseerde arts die hiervoor bevoegd is. Bij 
zwangerschap is een bewijs van de huisarts 
voldoende. Bij het aanvragen v.e. statuut 
i.h.k.v. gezinslast, dien je een bewijs van 
gezinssamenstelling (gemeentehuis) toe te 
voegen. Het bewijsstuk beschrijft best de 
consequenties van de omstandigheden op 
het normale studieverloop. De dienst stu-
dievoortgang onderzoekt en kent het sta-
tuut “student in bijzondere omstandighe-
den” toe als de bewijsstukken voldoen aan 
de voorwaarden. Je krijgt dan automatisch 
een bevestigingsemail..

Stap 2: Aanvraag onderwijs- en examen-
faciliteiten
Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, on-
line jouw faciliteiten aanvragen via “MIJN 
SLB”. De studentenondersteuner bekijkt de 
aanvraag inhoudelijk, gaat na welke facili-
teiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde 
voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit 
wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt 
een beslissing over jouw aanvraag.

Stap 3: Ondertekening van het contract
Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn 
krijg je eveneens een bevestiging via e-mail. 
Je wordt dan uitgenodigd om in “MIJN SLB” 
jouw contract betreffende de faciliteiten te 
ondertekenen. Hierna kan je een document 
downloaden dat je in de opleiding kan voor-
leggen.

Voor zowel de aanvraag van je statuut als 
de aanvraag van je faciliteiten bestaat er een 
uitgebreide handleiding op “MIJN SLB”.

WAT ALS JE NIET AKKOORD 
GAAT MET DE BESLISSING 
INZAKE TOEGEKENDE
FACILITEITEN?
Je kan binnen de zeven kalenderdagen na
bekendmaking van de beslissing beroep 
aantekenen bij de interne beroepscommis-
sie. De te volgen procedurestappen vind je 
terug in de onderwijs– en examenregeling.

http://mijnslb.pxl.be
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CONTACTGEGEVENS
Voor meer informatie betreffende de aan-
vraag faciliteiten voor studenten in bijzon-
dere omstandigheden, kan je terecht je bij 
studentenondersteuner in het studentpoint.

Hun contactgegevens kan je terugvinden op
www.pxl.be/contact.

Voor overige vragen los van je opleiding/af-
studeerrichting kan je terecht bij de coördi-
nator studieloopbaanbegeleiding,
Anneleen Huisman, of bij de coördinator 
studentenondersteuning en diversiteit, 
Sofie Leekens.

e-mail: anneleen.huisman@pxl.be
e-mail: sofie.leekens@pxl.be
tel. 011/77.58.02 (dienst studievoortgang)

MEER LEZEN?
Andere publicaties die je kan verkrijgen:
➤ INFORMATIEFOLDER EVC
➤ INFORMATIEFOLDER EVK
➤ INFORMATIEFOLDER INDIVIDUEEL 
 TRAJECT
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR STUDENTEN MET EEN 
 FUNCTIEBEPERKING
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR TOPSPORTSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR WERKSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER LEERKREDIET
➤ INFORMATIEFOLDER 
 STUDEREN… HOE DOE IK DIT?
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ORIENTERINGSTRAJECT
➤ INFORMATIEFOLDER STUDY BUDDY
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ZORGBEGELEIDING
➤ INFORMATIEFOLDER STUDENTPOINTS
➤ INFORMATIEFOLDER 
 STUDENTENBEGELEIDING

Vraag ernaar bij de studentenondersteuner 
of trajectbegeleider in het studentpoint, de 
coördinator studieloopbaanbegeleiding of 
de coördinator studentenondersteuning. Je 
kan hun contactgegevens terugvinden op 
www.pxl.be/contact.
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