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Wat is jouw mening?
WAT
Participatie is geen loos begrip in Hogeschool PXL. We 

noemen onze studenten dan ook ‘junior-collega’s’ en 

misschien ben jij wel de geknipte persoon om hun 

wensen en bekommernissen te vertolken! 

Als studentenvertegenwoordiger (Stuver) kan jij hun mening 

vertolken en verdedigen. Stuvers signaleren problemen en 

zoeken samen met het beleid naar oplossingen. Zo bouw je 

samen met je medestudenten en het beleid aan een betere 

leer- en leefomgeving aan onze hogeschool.

JOUW ENGAGEMENT
Een rol als Stuver opnemen is niet vrijblijvend. We zijn eerlijk: 

het zal zeker wat van je tijd vragen en een volgehouden 

engagement doorheen het hele academiejaar.

Hoeveel tijd je eraan besteedt, is afhankelijk van de raad waarin 

je zal zetelen. Vergaderingen worden steeds gepland direct na 

de lessen. Een vergadering kan afgelopen zijn na 30 minuten, 

maar kan ook 2 uur duren.

DE RETURN
Voor je inzet krijg je ook heel wat terug! 
Je leert op een leuke en ontspannen manier veel bij zoals vb. 

vergadertechnieken, je mening formuleren.

Doordat je in contact komt met interessante mensen van 

diverse niveaus, bouw je aan een stevig netwerk. Wanneer je 

een heel jaar inzet toont, krijg je een officieel certificaat, wat 

zeker een voorsprong zal zijn bij latere sollicitaties. 

Tal van leuke activiteiten zoals een barbecue, 

teambuildinguitstapjes, een ontbijt, exclusieve uitnodigingen 

voor events ... enz. krijg je er gratis bij!

VEEL MOGELIJKHEDEN
Binnen de hogeschool kan je je kandidaat stellen voor de 

Studentenraad. Daar komen onderwerpen zoals studiegelden, 

studentenbegeleiding, planning academiejaar, onderwijs- en 

examenregeling, docentenevaluaties, etc. aan bod.

Vanuit de Studentenraad kan je de stap zetten naar de 

Stuvoraad. Zij behandelen thema’s zoals o.a. catering, sport, 

cultuur, huisvesting en mobiliteit. Je kan ook doorstromen 

naar studentenraden die zich op de overkoepelende niveaus 

afspelen, zoals bijvoorbeeld de studentenraden van de 

Associatie (AUHL) en VVS of zelfs zetelen in de bestuurs-en 

beleidsraden van Hogeschool PXL.

REALISATIES
Welke impact heeft zo’n 
studentenvertegenwoordiger nu echt?

We sommen er een aantal op:
• Invoeren van de lesvrije week, aansluitend op de 

examens van het eerste semester.

• Plaatsen van een tampon- en 

maandverbandautomaat.

• De procedure van het wettigen van je afwezigheid 

werd bijgestuurd. Niet iedereen kan immers op de 

eerste dag van ziekte bij de dokter terecht.

• Jaarlijks geeft de Studentenraad zijn input voor 

de wijzigingen aan de onderwijs-, examen en 

rechtspositieregeling (OER).

• Het fietspad achter Kinepolis naar de campus in 

Diepenbeek wordt verhoogd, zodat dit niet meer 

onder water staat en veiliger is voor de studenten. 

• Het restaurant in de Vildersstraat werd enkel nog 

toegankelijk voor PXL en UHasselt.



WAT KAN ER VOLGENS 
JOU nog BETER?
Bezorg ons je tips via 

studentenraad@pxl.be, 

via Facebook 

StuversHogeschoolPXL, 

of stel je kandidaat als 

studentenvertegenwoordiger.

Word jij onze volgende 
studentenvertegenwoordiger?
Schrijf je nu in via 
http://stuvers.pxl.be



Jij bent het waArd
✔	Welke PXL-collega uit je eigen 

departement verdient jouw 

eeuwige dankbaarheid? 

✔	Nomineer hem/haar voor deze 

award. 

✔	De collega met de meeste 

stemmen, per departement, 

zetten wij in de bloemen.

✔	Als dank voor jouw deelname 

verloten we 5 cateringbonnen 

van PXL-Catering onder 

 de deelnemers.

Deelnemen via: https://forms.gle/JJo4oga1nJ2cRpKNA
of door de QR-code te scannen



Dit academiejaar ben ik voorzitter van de Studentenraad van 

Hogeschool PXL. Samen met de ondervoorzitters vormen wij 

het Dagelijks bestuur. Dit bestuur coördineert de dagelijkse 

werking van de Studentenraad en staat in rechtstreeks contact 

met het bestuur van Hogeschool PXL.

Het bestuur besteed veel tijd aan overleg en dus stilzitten. Een 

nadeel voor de één, een voordeel voor de ander. We zitten 

vaker in een vergadering en moeten dus elke vergadering 

goed voorbereiden. Of zo zijn er bijvoorbeeld ook de beleids-

dagen waarbij het bestuur aanwezig is. We hebben ook een 

vaste plaats binnen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 

Hogeschool PXL. Als bestuur bouw je een unieke band op 

met onze Algemeen Directeur, Ben Lambrechts en de andere 

directieleden. Zo hebben we een vast moment na de Raad van 

Bestuur & Raad van Toezicht dat we samen een pintje gaan 

drinken.

We komen op plaatsen waar de meeste niet geraken, 

zowel voor stuverzaken als vrije tijd. Zo hebben we al een 

persoonlijk gesprek gehad met de burgemeester van Hasselt, 

dhr. Vandeput of worden we uitgenodigd voor een B2B-

evenement van Kinepolis.

Voorzitter zijn van 
de Studentenraad PXL: 
een meerwaarde!

Christiaan Carlucci
Voorzitter Studentenraad PXL
Student Bedrijfsmanagement Allround

Als Stuver krijg je een unieke kijk op de interne werking van de 

hogeschool. Je krijgt inzicht in verschillende onderwerpen 

zoals mobiliteit, studiegelden, kwaliteitszorg of de campus 

van de toekomst. De buitenwereld krijgt enkel het afgewerkte 

product te zien, terwijl Stuvers ook inkijk hebben tijdens het 

gehele proces. We denken mee over zulke onderwerpen en 

kunnen onze mening en visie hierover geven.

Stuver zijn, voorzitter of ondervoorzitter, het is een zeer grote 

leerschool waar je je vaardigheden kan verbeteren en nieuwe 

kan aanleren. Grote plus is dat dit ook zeer mooi staat op je CV.

Je kan bijleren via de interne workshops en bijscholingen 

gericht naar het personeel van Hogeschool PXL, zoals ‘Spreken 

voor groep of ‘Assertiviteit vergroten’.

Als Stuver kan je deelnemen aan unieke events zoals de GP- 

veldrijden met diner, Euregional Student Project of speciale 

workshops en events. 

Mijn medestudenten komen naar mij toe met vragen of pro-

blemen en deze pakken we dan meteen aan om een oplos-

sing te zoeken. Het helpen van medestudenten geeft mij een 

persoonlijke voldoening. Ik ben blij dat ik me 

tijdens de verkiezingen had opgegeven om Stuver te zijn. 

Zowel persoonlijk als op professioneel vlak ben ik gegroeid.

Zie ik jou ook volgend jaar op de vergadering?



Dit jaar ben ik actief geweest bij zowel de Studentenraad 

als de Stuvoraad. Ook heb ik een mandaat opgenomen 

om PXL te vertegenwoordigen in de AUHL. De Associatie 

Universiteiten Hogescholen Limburg is, zoals de naam zegt, 

een samenwerking tussen UHasselt en Hogeschool PXL. 

Dit academiejaar hebben wij gewerkt rond een plek voor 

studenten, door studenten. Een plek waar elke student zijn of 

haar eigen ding kan doen. Een plek waar je met vrienden kan 

samenkomen. Dit project is momenteel nog lopende.

Ik ben heel blij dat ik mij kandidaat heb gesteld om Stuver te 

worden en om mijn mandaat bij de AUHL op te nemen. Ik 

heb veel geleerd en nieuwe mensen leren kennen, waaronder 

natuurlijk studenten die ook in de Studentenraad/Stuvoraad 

zetelen.

Elise Clemens
Studente Accountancy-Fiscaliteit 
Lid praesidium studentenvereniging Orbis

Hallo, 
ik ben Elise, 

lid van 
de Studentenraad 

AUHL



Celine Daniels
Studente Toerisme en recreatiemanagement

Stuvoraad
Het voorbije academiejaar mocht ik mezelf ondervoorzitter 

van de Stuvoraad noemen. De Stuvoraad staat eigenlijk in 

voor het beleid en de vertegenwoordiging van de studenten 

van onze hogeschool inzake studentenvoorzieningen. Dit 

gaat over allerhande thema’s, bijvoorbeeld cultuur, catering, 

mobiliteit en sport.

De stad Hasselt is aan het veranderen en onze hogeschool 

verandert mee. Om deze reden heb ik dit academiejaar een 

groot mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Ook is er gewerkt aan 

‘de campus van de toekomst’.  

Via deze weg wil ik nogmaals iedereen bedanken die de 

bevraging in verband met de nieuwe campus heeft ingevuld! 

Dankzij jullie heb ik de mening en gedachtes van de studenten 

kunnen doorgeven aan de juiste instanties. Zo werken we 

allemaal samen aan onze campus van de toekomst!

Hey, ik ben CEline, Ondervoorzitter van de 
Stuvoraad en lid van de Vlaamse Vereniging van Studenten

VVS
Het mandaat dat ik opgenomen heb via de Studentenraad PXL, 

heeft te maken met de VVS, ofwel de Vlaamse Vereniging van 

Studenten. Dit is een koepelorganisatie van studentenraden 

van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Maandelijks 

vergaderen we in Brussel in aanwezigheid van tal van 

studentenraden. Tijdens deze vergaderingen bespreken 

we verschillende thema’s die van toepassing zijn voor de 

Vlaamse studenten, zoals vb. het mentaal welzijn van de 

Vlaamse studenten, vernieuwd curriculum bacheloropleiding 

Verpleegkunde. 

Het was voor mij een heel druk jaar, met veel projecten en 

vergaderingen. Toch ben ik blij dat ik deel uitmaak van de 

Stuvers. Ik heb echt veel bijgeleerd en nieuwe mensen leren 

kennen. 



Een eerste kennismaking met het 
netwerk: officiële voorstelling van 
de Stuvers uit de Studentenraad en 
Stuvoraad. 
Junior-collega’s met inspraak.

Ook de stuvers zijn aanwezig op de 
Valentijnsverklaring van Vlaamse 
Vereniging van Studenten! 
#lifeatpxl #pxl #stuvers
Samen werken aan het onderwijs 
van de toekomst.

Ook de PXL-studenten zijn 
vandaag talrijk aanwezig om de 
studenten secundair onderwijs 
wegwijs te maken op de Proefdag!

#kerstontbijt 🎄😋
Hard werken wordt beloond

Voordeel van STUVER zijn? 
PXL personeelsfeest 🎉
#PXL #stuvers#lifeatpxl
Extra moeite doen = extra voorde-
len krijgen!

Geslaagde kerstmarkt! 
#musicforlife #warmsteweek 
#lifeatpxl #stuvers
Veel jeneverkes, wafels en 
glimlachen. De PXL-Stuvers kerst-
markt was weer gezellig.

volg ons op instagram en Facebook 



Mira Jablonski
Studente Rechtspraktijk, 
Ondervoorzitter Studentenraad PXL

On the road to Wachtebeke!
#STUVERSONTOUR
#Warmsteweek
#WijzijnPXL
Opbrengst kerstmarkt doneren bij 
Music For Life!

We made it. 
#stuvers 
#euregionalstudentplatform
Stuvers op verplaatsing.

Wat een moeilijke keuze: Detective 

Pikachu of Avengers Endgame?

De PXL-studenten beslisten mee via 

een poll op facebook: onze gele vriend 

moest het onderspit delven.

Weinig tijd om 180 tickets te verkopen, 

maar we gingen de uitdaging aan. 

Door gedreven campagne te voeren, 

Facebook en Instagram volop in te 

zetten en zelfs mensen te stalken, 

gingen de tickets vlotjes de deur uit. Van 

teamwork gesproken!

 

Op D-day zat de zaal zo goed als 

vol. De film was geweldig (naar mijn 

persoonlijke mening). Het event 

geslaagd! Vergeef mij dat ik een klein 

beetje trots ben 😃

#filmavondStuvers 
#avengersEndgame
PXL-Stuvers filmavond, 
voor en door studenten.

Anouk Vandoorne
Studente Accountancy-fiscaliteit



Waarom ik in godsnaam in Hasselt wil 
studeren als ik in Leuven woon?
Wel, de opleiding Logistiek management bestaat enkel op 

professioneel bachelorniveau en dit behoort niet tot het 

aanbod van de Leuvense Hogeschool UCLL. 

Ook op de infodag, net voor de start van het academiejaar, 

heeft PXL me kunnen overtuigen door onder andere de warme 

ontvangst.

 

Pendelen dus
Uiteindelijk is het Hogeschool PXL geworden in Hasselt. Dat 

wil dus zeggen dat ik elke dag moet pendelen. 

’s Ochtends vroeg, afhankelijk van wanneer mijn lessen 

beginnen, fiets ik van thuis naar het station van Leuven.

Hier heb ik de keuze uit een vijftal verschillende treinen 

richting Hasselt. De ene doet er al wat langer over dan de 

andere. Met of zonder overstappen en na ze allemaal eens uit 

te hebben getest, weet ik wel welke treinen op tijd komen en 

welke regelmatig vertragingen oplopen. 

Afhankelijk van welke trein ik neem, ben ik tussen 40 en 50 

minuten onderweg. De beste verbinding voor mij is de trein 

naar Antwerpen-Centraal, waarbij ik in Aarschot overstap op 

de trein naar Tongeren, die nog stopt in Diest en Hasselt. Al bij 

al is deze verbinding diegene met het minste problemen. 

Eenmaal aangekomen in Hasselt station zijn er heel wat 

mogelijkheden om van het station tot op Campus Elfde Linie 

te geraken. 

Een van de mogelijkheden, die ik vooral gebruik als het mooi 

weer is: de fiets. Ik heb een Blue Bike-kaart, waarmee ik voor 

24 uur een fiets kan gebruiken. Deze staan gestald in het 

station zelf, net bij de in- en uitgang. De fietsen zijn altijd goed 

in orde en voor € 1,50 per rit een goede keuze als je ze niet 

elke dag gebruikt. Een andere optie voor de sportievelingen 

onder ons, is een fiets bij PXL aanvragen. Voor € 70,00 per jaar 

krijg je een fiets ter beschikking. Als je de fiets op het einde van 

het jaar onbeschadigd terugbrengt, krijg je je waarborg van 

€ 70,00 terug. 

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om van het station te 

voet naar de Elfde-Liniestraat te gaan, indien je nog zin hebt 

in een wandelingetje na 50 minuten stil te zitten op een trein. 

Vanuit het station is het een dikke 20 minuten stappen via de 

binnenring van Hasselt. De kleine ring van Hasselt heeft ook 

een fiets- en wandelstrook waar je gebruik van kan maken. Het 

afgelopen jaar werd hierin nog flink geïnvesteerd. Of je wandelt 

door het centrum, al valt daar zo vroeg niet veel te beleven. 

fiets

   te voet



Sander Van Hercke
Student Logistiek management

Tenslotte is er nog de optie om met de bus naar PXL te gaan. 

Op het stationsplein stoppen zeer veel bussen, verspreid over 

12 bushaltes. Er vertrekt, zeker tijdens de spitsuren, om de 

5 à 10 minuten een bus die ofwel rechtstreeks tot aan de 

Elfde-liniestraat rijdt (halte Zwembad), ofwel tot aan het 

Dusartplein. Van het station tot het Zwembad/Dusartplein 

doet de bus er maximum 15 minuten over, afhankelijk van het 

verkeer. Op het Dusartplein stoppen zo goed als alle bussen 

van Hasselt, ook de boulevardpendels. Van op het Dusartplein 

is het nog 5 minuten stappen tot aan de Campus Elfde Linie. 

Terug naar huis
Als de lessen gedaan zijn, kan je op dezelfde wijze terug in 

het station geraken. Je neemt dan een bus aan de school zelf 

of je stapt tot aan Dusartplein, waar er nog iets meer bussen 

langskomen. 

In het station van Hasselt zelf is het personeel altijd zeer 

vriendelijk en behulpzaam. Er is, naast een Panos en een aantal 

eetgelegenheden zoals een Domino’s of een kebabzaak, ook 

een verwarmde wachtzaal die zeker van pas komt bij slecht 

weer.

Blijf je het toch hardnekkig 
volhouden om met de auto te komen?
Parkeer je dan op een van volgende parkings, 

op wandelafstand van Campus Elfde Linie en 

Vildersstraat:

✔	Parking naast Boudewijnlaan 

✔	Parking zwembad 

✔	Parking Hawaï 

✔	Er zijn plannen om het parkingaanbod uit te 

breiden. Update volgt!

Meer info: www.pxl.be/mobiliteit

bus



Charles Quanten de Bidlot Thorn
Student Bouw – Roeier PXL-Roeiteam

Het studentenleven 
zoals het is ...

Gratis stuvertrui 
(als je in de studentenraad zit)

The highest level @Elfde-Liniestraat

06u30  Een verschrikkelijk uur om op te staan (veel te 

vroeg!!!). Wekker toch effe laten snoozen 😴.

06u45 Snel opstaan, omkleden, eten.

07u15 Vertrekken met de fiets en daarna nog de bus 

op richting Diepenbeek.

08u20 Aankomst op school... eindelijk… 

08u30-16u45 Meestal les van half 9 tot 16u45. Helaas, het 

mooie leven van op de middelbare school is 

gedaan.

16u45-17u40 Als lid van het PXL-Roeiteam, ga ik geregeld 

naar de fitness (gratis toegang in de I-Fitness 

voor de roeiers!) of ga ik trainen in ‘The 

highest level’, onze plek in de toren. 

17u45-20u20 Maandelijkse vergadering van de Studenten-

raad. Broodjes inbegrepen EN gratis trui 😋

20u30-21u30 Terug de bus nemen naar huis. Meestal mis ik 

dan nog een bus vermits ik moet overstappen 

in Genk.

 Beter openbaar vervoer in Limburg please!

21u30-22u00 Snel iets doen voor school.

22u00-23u30 Het beste moment van de dag (behalve de 

lunch): Tv-kijken.

23u30-06u30 Slapen! Finally! 



Voor iedereen die bij de start van het academiejaar nog geen 

interesse heeft in studentenparticipatie, maar nadien toch 

inspraak wil: word Pré-Stuver, net zoals William dat deed. 

Kennismaking
Het begon voor mij allemaal toen ik de intentie had om bij 

een studentenvereniging te gaan om zo wat meer sociale 

contacten te leggen en ook de hogeschool beter te leren 

kennen. Een ex-klasgenote raadde mij dit echter af en vertelde 

mij dat ik beter kon informeren om lid te worden van de 

Studentenraad. Studentenverenigingen zijn super, maar niet 

echt iets voor mij.

Omdat ik eerst wilde wennen aan het leven als hogeschool-

student heb ik mij niet meteen kandidaat gesteld als lid van de 

Studentenraad.

Na een tijdje, wanneer ik al wat tijd had doorgebracht op de 

hogeschool en ik ook al heel wat nieuwe mensen had leren 

kennen, kwam ik via een klasgenoot terecht bij iemand die lid 

was van de Studentenraad. Hij vertelde heel enthousiast wat 

Stuver zijn wil zeggen binnen onze hogeschool.

Vervolgens had ik ook afgesproken met de voorzitter van de 

Studentenraad. Hij heeft mij heel wat info gegeven over het 

reilen en zeilen en ik was direct verkocht! Ik wist vanaf dat 

moment dat het iets voor mij was.

De redenen waarom ik overtuigd was? De Studentenraad 

William Vandenberghe
Student Marketing

zet zich in om het leren & leven van de studenten op de 

hogeschool te optimaliseren en zij betekenen heel wat voor de 

studenten en bestuur van de hogeschool. 

Verschil Stuver en Pré-stuver
Enkel studenten die zich bij het begin van het academiejaar 

kandidaat stellen en verkozen worden, kunnen effectief Stuver 

worden.

Als Pré-Stuver heb ik geen stemrecht (ik mag dus niet 

meestemmen over agendapunten), maar mag wel evenzeer 

mijn mening geven zodat ik toch ook medezeggenschap heb. 

Een mandaat opnemen kan ik ook niet. Misschien iets voor 

volgend jaar.

Engagement
Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad om lid te worden 

van de Studentenraad. En als jij je dus graag inzet voor het 

belang van de studenten van de hogeschool en zo iets wil 

betekenen voor de studenten van de hogeschool, dan kan 

ik alleen maar zeggen: word Stuver! Je zal er geen spijt van 

krijgen.



De kerstmarkt stond dit jaar volledig in het teken van de 

Warmste Week. We wilden ervoor zorgen dat de kerstmarkt 

deftig op poten stond: voldoende kramen, een stevige 

organisatie, een mooie opbrengst en natuurlijk een 

fantastische namiddag voor iedereen!

We begonnen alvast met de studentenverenigingen te 

contacteren en al snel kwam er veel respons. Niet minder 

dan 12 kramen stonden er die namiddag! Zij verkochten 

o.a. jenever, pannenkoeken, popcorn, chocomelk, wafels, 

milkshakes, parfum en nog veel meer.

We hadden als goed doel gekozen voor Tele-Onthaal. 

Met zorgen en problemen kan je gratis en anoniem terecht 

bij Tele-Onthaal. Via chat of telefoon bieden vrijwilligers een 

luisterend oor.

Onze droom was om meer dan € 500 in te zamelen via de 

kerstmarkt.

Sommige mensen geloofden niet dat dit ging lukken. Maar het 

tegendeel was waar: mede door de fantastische organisatie 

en de fantastische medewerkers werd er maar liefst € 1000 

ingezameld.

Meteen het grootste bedrag in de geschiedenis van de 

kerstmarkt van de Stuvers PXL. Daarnaast kwam Music For Life 

op bezoek, gaven we een interview en hadden we dus ook de 

mogelijkheid om ons kenbaar te maken.

Volgend academiejaar zal er terug een kerstmarkt 

georganiseerd worden. Dan willen we nog groter zijn en een 

nog grotere opbrengst inzamelen voor een goed doel. 

De organisatorische ervaringen alsook het logistieke gedeelte 

was voor ons een leerproject. Nu we dit meehebben, kunnen 

we volgend academiejaar alleen maar een nog betere 

kerstmarkt organiseren.

You ain’t seen nothing yet!

Tot in december!

Hann Suffeleers 
Student Business & Languages
Projectverantwoordelijke kerstmarkt Stuvers PXL

Stuvers organiseren jaarlijks 
enkele (kleine) events voor de PXL-studenten 



PXL-Lifehacks
Inbinden kan je laten doen 

in de Bookshop 
@Campus Elfde Linie.

Als je rustiger naar het WC wil gaan in gebouw D van de 
Elfde Linie, loop helemaal naar achter, vlak voor de deur 
naar de parking, daar is een grotere, rustige WC

... of ge gaat op 1e verdieping.

Beste eten is te vinden @CampusDiepenbeek

Vermijd de toiletten 
aan de Lichtstraat @
Campus Vildersstraat.

Nog enkele leuke weetjes
✔	De Studentenraad vergadert één keer per maand.

✔	Je kan meewerken aan extra activiteiten of de 

 organisatie van events.

✔	Voor je inzet als Stuver mag je uren opgeven 

 voor maatschappelijk engagement.

✔	Stuvers doen af en toe samen een leuke activiteit om de teamgeest 

aan te sterken en om gezellig met elkaar samen te zijn.

✔	Vanuit de hogeschool krijgen we de kans om deel 

 te nemen aan workshops.



Noteer alvast 
in je agenda
25-06-2019 PXL-Prom Night 

 @Versuz Hasselt

16-09-2019   Einde vakantie

 Start academiejaar 2019-2020

17-09-2019  PXL-Commencement Ball 

 @Versuz Hasselt

02-10-2019 Student-Take-Off 

 @Dusartplein Hasselt

17-12-2019 PXL-Winter Ball 

 @Versuz Hasselt


