
STUDENTENBEGELEIDING
INFORMATIEFOLDER BACHELORSTUDENTEN

Hogeschool PXL staat garant voor een goed uitgebouwde studentenbegeleiding. Er staat 
een team van professionele medewerkers klaar voor studenten, ouders en betrokken hulp-
verleners. Om zoveel mogelijk studenten op een goede en efficiënte manier te helpen zijn 
er vier “studentpoints”. Het is een “support” point waar iedereen met vragen terecht kan 
(studenten, kandidaat studenten, ouders, …).



STUDENTPOINTS 
Waar vind ik de studentpoints?
Een studentpoint is een zone op het gelijk-
vloers, herkenbaar aan de groene muren, 
waar je elke lesdag terecht kan. Je kan deze 
vinden op campussen Elfde Liniestraat, Vil-
dersstraat, Diepenbeek en Guffenslaan.

De studentpoints zijn elke werkdag open van 
09u00 tot 17u00. Sluitingsmomenten wor-
den tijdig geafficheerd. Bij voorkeur maak je 
op voorhand een afspraak via http://afspra-
ken.pxl.be of via e-mail.

Wie werkt er?
Aan elke opleiding is een trajectbegeleider, 
studentenondersteuner en ombudspersoon 
verbonden. Je kan hen terugvinden in het 
studentpoint. 

Een overzicht van de begeleiders per stu-
dentpoint kan je terugvinden onder het 
luik “Onze studentpoints” op onze website 
www.pxl.be/contact.
Daarnaast kan je ook de zorgbegeleiders 
en de studycoaches terugvinden in het stu-
dentpoint.

Bij de trajectbegeleider kan je terecht 
voor:
➤ Aanvraag individueel traject
➤ Vrijstellingen op basis van EVC/EVK
➤ Elektronische aanvraag van faciliteiten 
 voor topsporters of werkstudenten
➤ Opvolging bindende maatregelen
➤ Afhaakgesprekken
➤ Studiekeuzebegeleiding

Bij de studentenondersteuner 
kan je terecht voor:
➤ Persoonlijke vragen/problemen
➤ Psychosociale problemen (faalangst, 
 depressie, moeilijke thuissituatie,…)*
➤ Studiebegeleiding, LEMO-test
➤ Elektronische aanvraag van faciliteiten 
 voor functiebeperking of bijzondere 
 omstandigheden.
➤ Afhaakgesprekken
➤ Studiekeuzebegeleiding

*Let wel, deze begeleiding is eerstelijnszorg. 
Bij een ernstige problematiek kunnen stu-
denten worden doorverwezen naar onze 
externe partner, waar studentenpsycholo-
gen klaar staan voor therapie.

Bij de ombudspersoon kan je terecht met 
al je vragen in verband met:
➤ Klachten over de onderwijs- en exa-

menregeling (organisatie van examens, 
uitstellen of verplaatsen van examens, 
faciliteiten, permanente evaluatie)

➤ Klachten over de onderwijsverzorging.

Bij de zorgbegeleider kan je terecht 
voor:
➤ Extra ondersteuning bij bepaalde 
 functiebeperkingen
Meer informatie kan je vinden in de folder 
over zorgbegeleiding.

PXL-BREDE BEGELEIDING
De studycoaches doen PXL-brede studen-
tenbegeleiding. Ze organiseren leerateliers 
en Study Buddy. 

http://afspraken.pxl.be
http://afspraken.pxl.be
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Leerateliers
In kleine groepen wordt er geoefend op 
vaardigheden die belangrijk zijn om suc-
ces te boeken in het hoger onderwijs. Deze 
workshops noemen we leerateliers. Je kan 
deze volgen op alle campussen. Deze leera-
teliers worden online en/of on campus aan-
geboden. Wens je deel te nemen aan een 
leeratelier, schrijf je dan in via epos.pxl.be 
(SVS). De leerateliers zijn toegankelijk voor 
alle PXL-studenten. Thema’s zijn: hoe stu-
deren, notities nemen, plannen, examenex-
pert en stressmanagement.

Study Buddy
Bij Study Buddy komen eerstejaarsstudenten 
(tutees) samen in groepjes van maximum 
3 studenten rond een afgesproken oplei-
dingsonderdeel. Een tweede– of derde-
jaarsstudent (tutor) zorgt hierbij voor vakin-
houdelijke ondersteuning. De studycoaches 
ondersteunen de tutoren. 

Meer informatie kan je vinden op de website 
www.pxl.be/studentenbegeleiding of in de 
folder over Study Buddy.

PXL-BREDE TRAININGEN
Om aan specifieke noden tegemoet te 
komen, worden een aantal groepstrai-
ningen georganiseerd  onder leiding van 
een professionele hulpverlener. We bie-
den begeleiding rond faalangst, asser-
tiviteit, uitstelgedrag, plankenkoorts, ...
Wens je deel te nemen aan een training, 
schrijf je dan in via epos.pxl.be. Naast een 
basiskader worden handvaten en tips aan-

gereikt om met deze moeilijkheden om te 
gaan. Indien er na of tijdens de groepstrai-
ning nood blijkt aan intensievere, individuele 
opvolging, wordt hier samen met jou naar 
op zoek gegaan. Wij dragen hierin een ‘war-
me overdracht’ hoog in het vaandel.

PXL-SOS-2E ZIT
Tijdens de zomermaanden staat de sum-
mercoach voor je klaar! Je kan bij hem te-
recht voor individuele begeleiding. Verder 
worden er leerateliers georganiseerd over 
hoe je je kan voorbereiden op de 2e zit. Je 
kan ook deelnemen aan Summerbuddy. Dit 
is vergelijkbaar met Study Buddy. Tijdens 
de zomermaanden kan je eveneens komen 
studeren in de PXL-bibliotheek in de Elfde 
Liniestraat. Er worden ontspannende work-
shops georganiseerd. Meer informatie kan je 
vinden via www.pxl.be/summercoach. Je 
kan ook mailen naar summercoach@pxl.be. 
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CONTACTGEGEVENS
Voor meer informatie kan je terecht bij je 
trajectbegeleider of je studentenondersteu-
ner in het studentpoint. 

Hun contactgegevens kan je terugvinden op 
www.pxl.be/contact onder ‘Onze student-
points’.

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)

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 STUDENTEN
 IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR TOPSPORTSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR WERKSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER LEERKREDIET
➤ INFORMATIEFOLDER 
 STUDEREN… HOE DOE IK DIT?
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ORIENTERINGSTRAJECT
➤ INFORMATIEFOLDER STUDY BUDDY
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ZORGBEGELEIDING

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