
ORIËNTERINGSTRAJECT
INFORMATIEFOLDER GRADUAAT

Nieuw in onze hogeschool? Van harte welkom! Hogeschool PXL wil met het oriënterings-
traject je slaagkansen verhogen. Je vooropleiding en voorkennis maar uiteraard ook een 
goede studiekeuze, motivatie, taalvaardigheden en studiemethode bepalen jouw studie-
succes. In deze folder lees je meer over het doel van dit oriënteringstraject en wat dit con-
creet voor jou kan betekenen.



1. DOEL VAN HET 
ORIËNTERINGSTRAJECT
Starten met een studie is vaak het begin van 
een mooi parcours. Hogeschool PXL heeft 
als doel jou goed op te leiden, met als kers 
op de taart een diploma. Als alles goed gaat, 
kan je over twee academiejaren afzwaaien 
om vervolgens je eigen weg op de arbeids-
markt te gaan. De realiteit is jammer genoeg 
vaak anders: een deel van de studenten 
loopt studievertraging op of haakt af.  

Daarom hebben we voor jou, als nieuwe 
student, een oriënteringstraject uitgestip-
peld. Dit doen we om je goed te begeleiden 
en (her)oriënteren.

Tijdens het eerste jaar van je studies 
doorloop je het oriënteringstraject. Er zal 
op verschillende momenten tijdens het 
academiejaar een groen, oranje of rood 
lichtje gaan branden. Deze lichtjes zijn 
gekoppeld aan een aantal factoren die 
belangrijk zijn om de opleiding succesvol te 
doorlopen.

2. WERKWIJZE

2.1 Instapfase
De eerste weken van het academiejaar komt 
er erg veel nieuwe informatie op je af. 
Omdat verschillende factoren je slaagkans 
beïnvloeden, nemen we voor de start van 
het academiejaar een aantal vragenlijsten af. 

➤  Instaptoets Nederlands
De instaptoets Nederlands zal jou informe-
ren over je startcompetenties met betrek-
king tot Nederlands. Onderzoek wijst na-
melijk uit dat een goede taalbeheersing en 
studiesucces duidelijk samengaan. Logisch, 
want je zal tijdens je opleiding (en daarna) 
veel moeten lezen, schrijven, spreken, luis-
teren en gesprekken voeren. Het is dan ook 
belangrijk om snel eventuele tekorten op te 
sporen en weg te werken.



➤  Studie en motivatietest
De Leerstijl- en motivatietest (LEMO-test-
test) peilt naar je studiemethode en -moti-
vatie. Je krijgt een individueel feedbackrap-
port met jouw leersterkten en leerpunten 
die aangeven waaraan je kan werken om 
een goede studiemethode te ontwikkelen. 
Studenten die onzeker zijn over hun eigen 
studiemethode of hun leerproces niet goed 
kunnen aansturen, hebben immers meer 
nood aan bijkomende ondersteuning. 

➤  Kickstart-duaal leren
De Kickstart is een vragenlijst die gericht is 
op cruciale werkkwaliteiten die nodig zijn 
om succesvol de arbeidsmarkt te betreden. 
Je krijgt een individueel feedbackrapport 
met jouw leersterkten en leerpunten. 
Werkplekleren is namelijk een essentieel 
onderdeel van elke graduaatsopleiding.

2.2 Intakegesprek 
De resultaten van de vragenlijsten uit de 
instapfase zullen samen met jou bespro-
ken worden tijdens een intakegesprek met 
de coördinator van de opleiding. Daarnaast 
zullen ook je reeds gevolgde opleiding(en), 
eventueel behaalde diploma’s en opgedane 
werkervaring aan bod komen. Dit alles doen 
we omdat het belangrijk is dat je als student 
goed voorbereid bent voor de opleiding, 
waarin werkplekleren een belangrijke com-
ponent is. Op basis van al deze gegevens 
willen we samen met jou kijken wat je nodig 
hebt om de opleiding goed te starten. 

2.3 Resultaten
Na je eerste examenperiode neemt de 
voortgangscommissie je studieresultaten 
onder de loep.

Indien je minder dan 60% studierendement 
behaalt, krijg je een rood of oranje 
licht. Je wordt door de coördinator, 
trajectbegeleider of studentenondersteuner 
uitgenodigd voor een individueel 
gesprek. Het resultaat van dit gesprek 
is een begeleidingsadvies met een 
ondersteuningsaanbod op maat.
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MEER LEZEN?
Andere publicaties die je kan verkrijgen:
➤ INFORMATIEFOLDER EVC
➤ INFORMATIEFOLDER EVK
➤ 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 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.

CONTACTGEGEVENS
Je kan een afspraak met een medewerker 
maken door een e-mail te sturen naar
orienteringstraject@pxl.be.

Voor vragen betreffende de werking van de 
studentpoints of het beleid rond studenten-
begeleiding kan je terecht bij de coördinator 
studentenondersteuning en diversiteit, Sofie 
Leekens of bij de coördinator studieloop-
baanbegeleiding, Anneleen Huisman.

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

Dit beleidsdomein valt onder de directie 
onderwijs en student: Heidi Croes
Directeur Onderwijs en studentenbeleid.
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