
INDIVIDUEEL 
TRAJECT (IT)
INFORMATIEFOLDER

Als student kan je in allerlei situaties komen waardoor het volgen van een standaard           
studieprogramma voor jou niet optimaal lijkt. Hogeschool PXL voorziet voor elke 
student de mogelijkheid om een studietraject op maat te volgen.



WAT IS EEN INDIVIDUEEL 
TRAJECT (IT)? 
Als student kies je bij je inschrijving voor een 
bepaald studieprogramma, dit is jouw tra-
ject. Een traject bevat de opleidingsonder-
delen (vakken) die je volgt per academiejaar. 

De bestaande studieprogramma’s, waarbij je 
alle opleidingsonderdelen uit een bepaalde 
trajectschijf volgt, worden als modeltra-
jecten georganiseerd. Modeltrajecten zijn 
door de hogeschool vooraf uitgestippeld 
en gericht op bepaalde doelgroepen zoals 
bijvoorbeeld afgestudeerden secundair. Zij 
starten doorgaans in het modeltraject van 
60 studiepunten dat het eerste program-
majaar vormt. Van zodra je afwijkt van het 
modeltraject spreken we over individueel 
traject (IT).

Je kan van de modeltrajecten afwijken en 
een individueel traject volgen, bijvoor-
beeld:
➤ Als je reeds eerder studeerde in het ho-

ger onderwijs en credits behaalde of als 
je al vrijstellingen verkreeg, kan je enkele 
vakken uit je modeltraject laten vallen.

 Misschien wil je de zo vrijgekomen ruim-
te opvullen met opleidingsonderdelen 
van een volgend programmajaar

 = studieduurversnelling
➤ Als je opleidingsonderdelen moet over-

doen, je het programma te zwaar vindt 
of tot een bijzondere doelgroep van stu-
denten behoort (bijvoorbeeld wegens 
een functiebeperking, als topsporter, bij 
combinatie van werken en studeren, we-



gens bijzondere omstandigheden) dan 
wil je misschien een minder zwaar traject 
doorlopen = studieduurvertraging.

WAT MOET JE DOEN OM EEN
INDIVIDUEEL TRAJECT AAN 
TE VRAGEN?
1. Je kan bij je (her)inschrijving ofwel con-

tact opnemen met de trajectbegeleider 
van de opleiding die je wilt volgen, ofwel 
ga je voor je aanvraag naar ‘Mijn SLB’ (via 
http://mijnslb.pxl.be) en klik vervolgens 
op de module “Mijn PXL” waarin je “mijn 
studieprogramma” selecteert. Deze laat-
ste optie kan enkel wanneer je je (her)
inschrijft.

2. De trajectbegeleider bekijkt je aanvraag 
elektronisch en bespreekt deze met het 
opleidingshoofd. Ze onderzoeken je 
aanvraag inhoudelijk, rekening houdend 
met de voorwaarden inzake studievoort-
gang en het advies van de voortgangs-
commissie. Een beslissing volgt binnen 
een redelijke termijn.

3. De dienst studentenadministratie deelt je 
de beslissing mee en nodigt je uit om de 
goedkeuring van je individueel traject en 
je studiecontract digitaal te onderteke-
nen in ‘Mijn PXL’.

WAT ALS JE NIET AKKOORD
GAAT MET DE BESLISSING 
OVER JE INDIVIDUEEL 
TRAJECT?
Je kan binnen de zeven kalenderdagen na 
bekendmaking van de beslissing beroep 
aantekenen bij een interne beroepscommis-
sie. De te volgen procedurestappen vind je 
terug op onze website in de onderwijs- en 
examenregeling.

LET OP:
➤	 Het aanvragen van een IT kan pas 

wanneer je (her)inschrijving door 
de dienst studentenadministratie 
verwerkt is. Indien het niet lukt om 
je IT aan te vragen, probeer het 
dan later nog eens.

➤	 Hou steeds rekening met je leer-
krediet! (niet voor graduaatsoplei-
dingen)

➤	 Hou er rekening mee dat er richt-
lijnen en beperkingen zijn bij de 
opmaak van je individueel traject 
(IT). Deze vind je in de onderwijs– 
en examenregeling of verneem je 
van je trajectbegeleider.

http://mijnslb.pxl.be
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CONTACTGEGEVENS
Voor meer informatie betreffende de 
aanvraag of goedkeuring van je individueel 
traject, kan je terecht bij je trajectbegeleider.

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

Voor vragen die los staan van je opleiding/
afstudeerrichting kan je terecht bij de coör-
dinator studieloopbaanbegeleiding,
Anneleen Huisman.

tel. 011/77.58.64
e-mail: anneleen.huisman@pxl.be

MEER LEZEN?
Andere publicaties die je kan verkrijgen:
➤ INFORMATIEFOLDER EVC
➤ INFORMATIEFOLDER EVK
➤ 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
 STUDEREN… HOE DOE IK DIT?
➤ INFORMATIEFOLDER STUDDY BUDDY
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ORIËNTERINGSTRAJECT
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ZORGBEGELEIDING

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

http://www.pxl.be/contact
mailto:anneleen.huisman%40pxl.be?subject=
http://www.pxl.be/contact

