
SMART START @ PXL
STUDEER NU AL AAN 
HOGESCHOOL PXL

Je wil in de toekomst graag verder studeren? Wij 
kunnen je helpen met een slimme start! Het maken 
van een studiekeuze is immers geen eenvoudige 
opdracht. Het aanbod aan studierichtingen in het 
hoger onderwijs is enorm groot en de hoeveelheid 
aan informatie nog groter. Twijfel je nog tussen 
enkele opleidingen of wil je wel een extra 
uitdaging? Dan is Smart Start @ PXL iets voor jou!
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MEER LEZEN?

Andere publicaties die je kan verkrijgen:
➤ INFORMATIEFOLDER EVK INFORMATIEFOLDER 
 INDIVIDUEEL TRAJECT
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR STUDENTEN IN BIJZONDERE 
 OMSTANDIGHEDEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR TOPSPORTERSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR WERKSTUDENTEN
➤ INFORMATIEFOLDER LEERKREDIET
➤ INFORMATIEFOLDER STUDIEVAARDIGHEDEN
➤ INFORMATIEFOLDER FACILITEITEN 
 VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

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.

CONTACTGEGEVENS

Voor al je vragen betreffende meer informatie over 
het aanbod, infosessies, inschrijving, studiekeuze, … 
kan je terecht op:
tel. 011 77 58 02 
e-mail: SmartStart@pxl.be

Je kan ook meer informatie over 
Smart Start @ PXL terugvinden op onze website: 
www.pxl.be/SmartStart



DOELGROEP

Smart Start @ PXL richt zich op leerlingen die:
➤  In het laatste jaar secundair onderwijs zitten.
➤  Een goede voorbereiding willen op het hoger onderwijs. 
➤  In de laatste fase van hun keuzeproces zitten en nog 
 twijfelen over hun studiekeuze.
➤  Nood hebben aan een uitdaging/ verdieping en dit ook 

haalbaar achten naast hun huidige studie.

AANBOD?

Je kan kiezen of je inschrijft voor:
➤  Het voortraject
➤  Een opleidingsonderdeel/workshop
➤  Een combinatie van beide

Het voortraject
Het voortraject bestaat uit een aantal voorbereidende 
sessies die we aanbieden tijdens de avonduren. 
Hieronder vind je een overzicht van thema’s die 
in deze sessies aan bod komen:
➤  Kennismaking met het hoger onderwijs en met 
     Hogeschool PXL: uitleg over de werking van het leerkrediet, 

de structuur van het hoger onderwijs, de verschillen met 
het secundair onderwijs, … 

➤  Tips & tricks bij jouw studiekeuze: Je krijgt een aantal 
 richtlijnen en adviezen die je kunnen helpen bij het 
 maken van een doordachte studiekeuze. 
 Er worden ook meerdere  oefeningen gemaakt. 
➤  Leer jezelf en je talenten in kaart brengen: jezelf 
     beter leren kennen a.d.h.v. allerlei activiteiten. 
 Dit is o.a. van belang om een goede studiekeuze 
 te kunnen maken.
➤  Studievaardigheden in het hoger onderwijs: 
 tips over hoe notities nemen, efficiënt studeren,...  

WAT IS SMART START @ PXL?

Met Smart Start @ PXL willen we je zo goed mogelijk 
voorbereiden op het hoger onderwijs. Dit doen we door 
een voortraject aan te bieden waarin je reeds kan kennis-
maken met het hoger onderwijs. Leerlingen uit het laatste 
jaar secundair onderwijs kunnen zich inschrijven voor een 
aantal sessies, verspreid over het hele academiejaar. 
De sessies worden op verschillende dagen gegeven 
en gaan steeds ’s avonds door. 

Naast dit voortraject willen we je ook laten kennismaken 
met de verschillende opleidingen. Dit kan o.a. door een 
opleidingsonderdeel te volgen van een bacheloropleiding 
naar keuze. Wanneer je geslaagd bent voor dit opleidings-
onderdeel krijg je hier een creditbewijs voor. Indien je het 
jaar nadien inschrijft voor deze opleiding, krijg je een 
vrijstelling en moet je dit opleidingsonderdeel niet meer 
opnieuw volgen. Daarnaast bieden een aantal opleidingen 
ook workshops aan om de opleiding te leren kennen. 

DOEL VAN SMART START @ PXL?

Met Smart Start @ PXL willen we: 
➤  De overgang en afstand tussen secundair en hoger 
 onderwijs verkleinen. Je kan al eens kennismaken 
 met de cultuur van de hogeschool en de zelfstandigheid 

die van je verwacht wordt.
➤  Je laten kennismaken met de inhoud van een opleiding.
➤  Je ondersteunen in het maken van een goede 
 studiekeuze.
➤  Je een extra uitdaging aanbieden die je het volgende 

academiejaar een vrijstelling kan opleveren.

Volgen van een opleidingsonderdeel/workshop
Naast het voortraject biedt bijna elke opleiding 
opleidingsonderdelen/workshops aan die je kan volgen. 
Zo krijg je een duidelijk beeld van de opleiding, 
wat je kan helpen bij het maken van een goede 
studiekeuze. 

Door de opleidingsonderdelen/workshops op 
woensdagnamiddag of na 16u aan te bieden, 
willen we je de kans geven om deze buiten de schooluren 
te volgen. Het overzicht waarvoor je kan inschrijven, 
kan je raadplegen op de website: www.pxl.be/smartstart  

PRAKTISCH

Denk je dat Smart Start @ PXL iets voor jou is, neem 
dan contact op voor een intakegesprek. We gaan 
samen met jou na voor welk aanbod je inschrijft. 
Neem zeker de volgende documenten mee naar 
het intakegesprek:
➤  attest 2de graad secundair onderwijs
➤  inschrijvingsbewijs laatste jaar secundair onderwijs
➤  laatste rapport

De deelname aan de sessies van het voortraject en de 
workshops zijn gratis. Studenten die zich inschrijven voor 
een opleidingsonderdeel betalen wel inschrijvingsgeld. 

Voor alle concrete data, locaties en het inschrijvingsgeld,
verwijzen we je naar www.pxl.be/SmartStart.


