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Studeren in het hoger onderwijs is een hele uitdaging. Voor sommige studenten is deze 
uitdaging nog groter omwille van een functiebeperking. Deze studenten kunnen onder be-
paalde voorwaarden beroep doen op onze zorgbegeleiding.



WAT HOUDT ZORG-
BEGELEIDING IN BINNEN 
ONZE HOGESCHOOL? 
Omdat wij onze studenten maximale ont-
wikkelingskansen willen bieden, zetten wij 
in op:
➤ Het creëren van een krachtige 
 leeromgeving voor elke student.
➤ Specifieke ondersteuning waar nodig.

De zorgbegeleiding valt onder de specifieke 
ondersteuning.

Zorgbegeleiding vertrekt van de ondersteu-
ningsnoden die jij ervaart tijdens jouw gehe-
le studieloopbaan en bij de overgang naar 
de arbeidsmarkt.

Deze noden kunnen zich situeren op vlak 
van planning en organisatie, hulp bij het ont-
wikkelen van studiestrategieën, ondersteu-
ning van sociale vaardigheden, omgaan met 
je functiebeperking, enz.

De begeleiding zal vraaggestuurd en flexibel 
worden georganiseerd: zoveel ondersteu-
ning als nodig en niet meer dan nodig.

Van zodra we merken dat er een doorgedre-
ven therapeutische ondersteuning nodig is 
of als jouw ondersteuningsnoden zich voor-
al buiten het onderwijs situeren, zorgen wij 
voor een warme overdracht naar de gepaste 
hulpverlening.

WIE KAN ZORGBEGELEIDING
AANVRAGEN? 
Als student met een functiebeperking kan je 
in bepaalde situaties zorgbegeleiding aan-
vragen. (Voor meer informatie over studeren 
met een functiebeperking: zie folder ‘Faci-
liteiten voor studenten met een functiebe-
perking’.)

Welke studenten met een functiebeperking 
komen in aanmerking voor zorgbegelei-
ding?
➤ Je hebt GON-begeleiding of begeleiding 

vanuit het ondersteuningsteam gehad in 
het secundair onderwijs en je hebt be-
hoefte aan extra ondersteuning in het 
hoger onderwijs.

➤ Je behaalde een OV4 diploma en je hebt 
behoefte aan extra ondersteuning in het 
hoger onderwijs.

➤ Je kreeg verhoogde zorg of uitbreiding 
van zorg in het secundair onderwijs en je 
hebt behoefte aan extra ondersteuning 
in het hoger onderwijs.

➤ Je kreeg pas een diagnose tijdens je stu-
dies in het hoger onderwijs en je hebt 
behoefte aan extra ondersteuning in het 
hoger onderwijs.

HOE KAN JE ZORGBEGELEI-
DING AANVRAGEN?
Stap 1: Invullen aanmeldingsformulier
Via de website www.pxl.be/functiebeper-
king vind je het aanmeldingsformulier zorg-
begeleiding. Dit document dien je ingevuld 
door te mailen naar coordinatorfunctiebe-
perking@pxl.be. Van zodra we jouw aan-

meldingsformulier ontvangen, zullen we 
een intakegesprek inplannen.

Stap 2: Intakegesprek om de noden te 
bepalen
Samen met de studentenondersteuner, 
zorgbegeleider en (indien jij dat wenst) je 
ouders komen we samen voor een intake-
gesprek. Daar gaan we na wat jouw mo-
gelijkheden en ondersteuningsnoden zijn 
binnen de opleiding die je gekozen hebt. We 
kijken hoe onze zorgbegeleiding daar aan 
tegemoet kan komen en of we nog andere 
alternatieven moeten aanspreken.

In het intakegesprek zullen er ook concrete 
afspraken gemaakt worden over de frequen-
tie en de start van jouw zorgbegeleiding.

Stap 3: Opstart zorgbegeleiding
Nu ga je verder aan de slag met jouw zorg-
begeleider. Zij is jouw aanspreekpunt vanaf 
dat moment. Doorheen de begeleiding zal 
er op regelmatige tijdstippen geëvalueerd 
en bijgestuurd worden. Indien nodig kan 
de zorgbegeleiding doorheen de gehele 
schoolloopbaan aan de Hogeschool PXL in-
gezet worden.

STATUUT FUNCTIE-
BEPERKING EN FACILITEITEN
Naast zorgbegeleiding kan je als student met 
een functiebeperking ook beroep doen op 
onderwijs– en examenfaciliteiten. Daarvoor 
moet je verschillende stappen doorlopen:

Stap 1: Aanvraag van het statuut “func-
tiebeperking”
Je aanvraag kan je digitaal doen via jouw 
studieloopbaandossier in de online applica-
tie “MIJN SLB” (http://mijnslb.pxl.be).

Dit doe je binnen de 30 kalenderdagen na je 
(her)inschrijving. De dienst studievoortgang 
beslist of jouw statuut kan worden goedge-
keurd.

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 en het opleidingshoofd
neemt een beslissing over jouw aanvraag. 

Dit doe je uiterlijk 30 kalenderdagen voor 
de start van de examenperiode.

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 en uitprinten als bewijs van 
jouw faciliteiten. 

Voor uitgebreide informatie over het aan-
vragen van faciliteiten verwijzen we naar 
de folder ‘Faciliteiten voor studenten met 
een functiebeperking’ en de uitgebreide 
handleiding op Mijn SLB.
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CONTACTGEGEVENS
Voor meer informatie betreffende zorgbe-
geleiding kan je terecht bij je studentenon-
dersteuner of de zorgbegeleider in het stu-
dentpoint. 

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 studenten-
ondersteuning en zorg, 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
 IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR TOPSPORTSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR WERKSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN
 VOOR STUDENTEN MET EEN 
 FUNCTIEBEPERKING
➤ INFORMATIEFOLDER LEERKREDIET
➤ INFORMATIEFOLDER 
 STUDEREN… HOE DOE IK DIT?
➤ INFORMATIEFOLDER 
 ORIENTERINGSTRAJECT
➤ INFORMATIEFOLDER STUDY BUDDY

Is deze folder onvoldoende leesbaar voor 
jou? Dan kan je hem altijd digitaal raadple-
gen via www.pxl.be/functiebeperking.


