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Leeswijzer
Welkom bij fase 2 en 3!
Om je goed te informeren over je verdere opleiding bij SintLucas hebben we
deze studiegids samengesteld. Het is belangrijk dat je de studiegids goed
doorneemt. Als je vragen hebt over de inhoud, kun je die stellen aan je
loopbaancoach. Soms verwijzen we naar de website van SintLucas waar je
algemene informatie over onze school kunt vinden. Ook verwijzen we soms
naar het portaal waar je specifieke opleidingsinformatie vindt.
De studiegids bestaat uit:
een algemeen deel (voor alle mbo-studenten van SintLucas)
een opleidingsdeel voor fase 1 (dit heb je al gehad)

Wat vind je in
deze studiegids?

een opleidingsdeel voor fase 2 en 3 (dit ligt nu voor je)
een examineringsdeel (dit krijg je later in je opleiding)
Dit is het opleidingsdeel. Hierin vind je specifieke informatie over:
de wettelijke onderdelen
de opbouw van de opleiding
de werkwijze, begeleiding, structuur en planning
inhoud van de opleiding
ontwikkelingsgerichte beoordeling en studievoortgang
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Wettelijke onderdelen onderwijs
Het beroepsgerichte deel
Elk beroep bestaat uit een aantal kerntaken. Deze kerntaken zijn weer
verdeeld in werkprocessen. Een werkproces is een klein afgebakend deel van
een kerntaak dat een begin en een eind heeft en een duidelijk resultaat.
Bijvoorbeeld het voeren van een gesprek met een opdrachtgever.
De kerntaken en de werkprocessen zijn voor elke vakrichting vastgelegd in
een kwalificatiedossier. Dit dossier is door de minister goedgekeurd en geldt
voor elke school in Nederland die deze opleiding uitvoert.
Het kwalificatiedossier mediavormgever kent de volgende kerntaken:

Hoe zit het onderwijs
wettelijk in elkaar?



Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting



Kerntaak 2: Realiseert media-uiting



Kerntaak 3: Voert ondernemerstaken uit

Als je meer wilt weten kun je de kwalificatiedossiers terugvinden op:
www.kwalificatiesmbo.nl. Kies het kwalificatiedossier mediavormgeven, dat
geldt vanaf 2014.
Nederlands
Nederlands wordt afgesloten met een landelijk examen en een schoolexamen
op niveau 3F. In het algemene deel van de studiegids vind je meer informatie
over Nederlands. In het examineringsdeel vind je de precieze regels rondom
de examens.
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Rekenen

Burgerschap

Rekenen wordt afgesloten met een landelijk examen rekenen op niveau 3F.

Er zijn vier burgerschapsdimensies verplicht voor elke mbo-opleiding in

In het algemene deel van de studiegids vind je meer informatie over

Nederland.

rekenen. In het examineringsdeel vind je de precieze regels rondom de



De politiek-juridische dimensie

examens.



De economische dimensie



De sociaal-maatschappelijke dimensie



De dimensie vitaal burgerschap

Engels
Engels is een verplicht onderdeel van de opleiding dat je afsluit met
schoolexamens. Je doet examens in de onderdelen: Lezen, Luisteren,

De dimensies zijn uitgelegd in het algemene deel van de studiegids.

Spreken, Gesprekken voeren, Schrijven. In het algemene deel van de

In trainingen en modules komen deze dimensies aan bod.

studiegids vind je meer informatie over Engels. In het examineringsdeel vind
je de precieze regels rondom de examens.

Beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (BPV) is het officiële woord voor stage. In je mbo-

Loopbaan en burgerschap

opleiding is stage verplicht.

Loopbaan en burgerschap is een verplicht onderdeel van iedere mboopleiding.

Later in je opleiding (MV3 en MV5) ga je twee keer ongeveer 20 weken op
stage bij verschillende bedrijven. Je draait dan in een bedrijf mee en je leert

Loopbaan

het vak in de praktijk. Zo doe je werkervaring op. De eerste stage is

Bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding werk je aan:

algemeen, deze noemen we BPV leren en duurt ± 800 uur. De tweede stage



Capaciteitenreflectie: waar ben ik goed in?



Motievenreflectie: wat vind ik belangrijk in mijn loopbaan en wat doe

is een afstudeerstage, deze heet BPV presteren en duurt ± 550 uur.

ik graag?


Werkexploratie: wat voor werk past bij mij en hoe zoek ik mijn weg
op de arbeidsmarkt?



Loopbaansturing: welke keuzes maak ik en hoe stuur ik mijn eigen
leren en loopbaan?



Netwerken: hoe leg ik en onderhoud ik contacten die handig zijn voor
mijn loopbaan?

Je loopbaancoach begeleidt je in dit traject. Dit gebeurt in persoonlijke en
groepsgesprekken en d.m.v. verschillende opdrachten en oefeningen.
Je bouwt zelfstandig aan je loopbaandossier.
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Globale opbouw opleiding
Je bent gestart in de opleidingsgroep vormgeven, communicatie & ruimte
(VCR). In het oriëntatiejaar van fase 1 leer je de basiskennis, basisvaardigheden, inzichten en werkhouding die nodig is voor alle opleidingen in deze
opleidingsgroep. Daarnaast oriënteer je je op de verschillende mogelijkheden
binnen VCR en maak je een keuze voor één van de opleidingen. Dit gebeurt
op basis van jouw motivatie en jouw talenten.
Wanneer je kiest voor de opleiding mediavormgever dan bestaat je opleiding
uit twee fases met verschillende sub-fases.
Fase 2 verbreden & verdiepen
MV1: Vaardighedenfase

Hoe ziet jouw opleiding
er globaal uit?

MV2: Basisfase
MV3: Beroepsoriënterende fase
Fase 3 specialiseren, diplomeren, voorbereiden op toekomstambitie
MV4: Ambitiefase
MV5: Afrondingsfase
Omdat in het beroepenveld het onderscheid tussen grafisch en interactief
vormgever is vervaagd, maken we binnen de opleiding geen onderscheid
meer tussen deze profielen. Je wordt dus opgeleid voor beide profielen.
Wettelijk is het echter niet mogelijk om beide profielen toe te kennen.
Voordat je aan fase 3 begint maak je een keuze welk profiel op je diploma
komt te staan. Voor het andere profiel wordt een schoolverklaring bij je
diploma gevoegd.
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Werkwijze, begeleiding, structuur, planning
Werkwijze
Je hebt een weekrooster met dagdelen. Op de dagdelen werk je in modules,
projecten, trainingen of specials.


Modules: in modules krijg je verschillende kennis en vaardigheden
aangeboden die je nodig hebt bij het volbrengen van de centrale opdracht. Zo laat je zien dat je de kennis en vaardigheden van een
goed beroepsbeoefenaar in huis hebt.



Projecten: in de projecten leer je hoe je de kerntaken uit moet voeren. De kerntaken zijn onderverdeeld in werkprocessen. Je bewijst je
werkprocessen a.d.h.v. beroepsproducten (zoals een onderzoeksverslag, een plan van aanpak of een beeld- en stijlboek) die je helpen

Hoe zit jouw
opleiding in elkaar?

om je project tot een goed einde te brengen.


Trainingen: Voor Nederlands, rekenen, Engels (NRE) volg je trainingen die je voorbereiden op de centrale examens. Je volgt ook enkele
andere trainingen zoals burgerschap en visualiseren.



Specials: soms krijg je ook éénmalige inspiratiemomenten aangeboden zoals workshops, gastcolleges of excursies.

Je werkt voor een groot deel van de tijd in je leeromgeving. In het begin
werk je met een vaste groep in modules, maar naar mate je verder bent in je
opleiding mag je zelf steeds meer keuzes maken en werk je in groepen van
wisselende samenstelling. In de leeromgevingen werken studenten uit fase 2
en fase 3 door elkaar. Zo kun je van elkaar zien wat je aan het doen bent en
van elkaar leren.
Tijdens de gehele opleiding heb je een vaste LOB-groep waarmee je
regelmatig bij elkaar komt voor loopbaangesprekken en –oefeningen.
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Bij de trainingen van NRE kan het zijn dat je wordt ingedeeld op jouw eigen

je prestaties hebt bewezen dat je klaar bent voor het volgende niveau, mag

niveau. Afhankelijk daarvan krijg je dan onderwijs in een grote of kleine

je voorbij het turningpoint naar de volgende subfase.

groep, of soms individueel.

Heb je bewezen dat de opleiding je heel makkelijk afgaat? Dan is het binnen
mediavormgever mogelijk om sneller door de opleiding te gaan of van meer

Begeleiding

onderwijsaanbod gebruik te maken. In samenspraak met je loopbaancoach

Tijdens de modules en trainingen wordt je begeleidt door één of meerdere

kun je dan bepalen van welke speciale trajecten je gebruik wilt maken.

modulebegeleiders. Ze leren je specifieke kennis en vaardigheden. Ze
motiveren je, geven je feedback en ze helpen je met evalueren.

Wanneer je prestaties wat minder zijn en je niet voorbij een turningpoint
komt, loop je een vertraging op. Je loopbaancoach kijkt dan samen met je

Tijdens de projecten heb je, per project, een vaste projectbegeleider die je

hoe je reparatietraject er uit ziet. Onder begeleiding van een trajectbegelei-

door het geven van feedback en beoordelingen helpen je optimaal te

der werk je er dan aan om zo snel mogelijk weer aan te kunnen sluiten bij

ontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaar.

het reguliere onderwijs.

Tijdens je hele opleiding mediavormgever heb je een vaste loopbaancoach,

Planning onderwijstijd

die je begeleidt met je studievoortgang, het maken van keuzes en je

Je hebt een weekrooster met 14 dagdelen van 2 of 2,5 uur.

ondersteunt bij eventuele persoonlijke problemen.

Je hebt ruim 1000 uur begeleide onderwijstijd.

De loopbaancoach begeleidt je ook in het bepalen wat je in je loopbaan na
SintLucas wil gaan doen en welke vervolgopleiding je daar eventueel voor

Naast de lessen op school wordt er ook het één en ander van je verwacht aan

nodig hebt. Het doel is dat jij zo goed en geïnspireerd mogelijk je opleiding

zelfstudie. Een MBO-studie vraagt ongeveer 40 uur per week van je.

afrondt. Als je specifieke ondersteuning nodig hebt, dan bespreek je dit met

Soms zijn er activiteiten die niet in de gewone lesuren vallen. We verwachten

je loopbaancoach. De loopbaancoach kan je doorverwijzen naar het zorg-

dat je ook hieraan meedoet.

team.
De schooltijden zijn van 09.00 – 17.00 uur. Op dinsdagavond kunnen er
Tijdens de stage (BPV) wordt je begeleid door een begeleider vanuit

lessen gepland zijn tot 20.00 uur. Binnen bovenstaande tijden kun je

SintLucas en een praktijkopleider vanuit het bedrijf. Samen met jou zorgen

ingeroosterd worden.

ze ervoor dat de stage een leerzame periode wordt.
Zowel in de ochtend als in de middag is er gelegenheid tot een half uur
Structuur

pauze. Gemiddeld krijg je elke week 28 klokuren les.

De opleiding mediavormgever bestaat uit 5 subfases, MV 1 t/m MV 5. Elke
fase duurt twee periodes van elk 10 weken, met uitzondering van MV4. Deze
periode duurt 40 weken. Als student doorloop je alle fases. Wanneer je met
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Inhoud van de opleiding
Hieronder vind je meer uitleg over de verschillende subfases:
MV1: vaardighedenfase
In MV1 volg je vier verschillende skillsmodules:

Audiovisueel ontwerpen


Concept & ontwerp



Huisstijl



Web

Alle skillsmodules bevatten de noodzakelijke basis aan kennis en vaardigheden om je verder te kunnen ontwikkelen tot een volwaardig mediavormgever. Tevens helpen ze je om beter inzicht te krijgen in het vakgebied van de

Wat ga je
doen en leren?

mediavormgever.
Bij elke skillsmodule word je beoordeeld op de volgende onderdelen:


Delen van leerlijnen, aan de hand van onderliggende criteria



De skillsmodule als totaal, op basis van de kwaliteit van je eindproduct en je getoonde attitude.

MV2: basisfase
Als je niveau MV1 succesvol hebt afgesloten, ben je toe aan nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Naast modules krijg je in deze periode ook
projecten aangeboden. In de projecten pas je het geleerde uit de modules
toe op een brede opdracht waarin de werkprocessen uit de kerntaken aan
bod komen. Je begint met een door school bedacht project, maar afhankelijk
van je prestaties, werk je al heel snel aan projecten voor echte klanten.
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In deze subfase is je studietijd verdeeld in:


Tijdens de stage wordt je vanuit school begeleid door een BPV-docent en

Basismodules: ook basismodules bevatten delen van leerlijnen en

vanuit het bedrijf door je praktijkopleider. Zelf ben je verantwoordelijk om je

worden op dezelfde manier beoordeeld als de skillsmodules. Sommi-

gewerkte uren bij te houden en tussentijdse evaluaties. Ook dat gebeurt via

ge basismodules gaan dieper in op wat je hebt geleerd in de skills-

ONSTAGE.

modules, andere basismodules bieden je nieuwe aspecten van het


vakgebied mediavormgever aan.

In de stageperiode kom je tweemaal naar school tijdens de terugkomdag. Er

Projecten:

is dan alle gelegenheid om met je SLB-er, je BPV-docent en je medestudenten bij te praten. De stage rond je af met een verslag en een beoordeling

Themaproject (MV2)

S@W-project (MV2)

-Fictieve (realistische) opdrachten
-Fictieve

klanten

(docent

-Echte opdrachten
als

-Contact met echte opdrachtgevers

opdrachtgever)

-Minder begeleiding, meer zelfstan-

-Veel begeleiding

digheid
-Hogere complexiteit opdracht

MV3: beroepsoriënterende fase (BPV-leren)
Tijdens de BPV-leren werk je zo’n 800 klokuren in een bedrijf. Deze periode
staat in het teken van leren maar ook werken in de praktijk. Het accent ligt
op leren.
Ruim voor aanvang van je BPV krijg je de algemene informatie door de BPVcoördinator. Ook een buitenlandstage is een mogelijkheid, hierover wordt je
tijdig in MV2 op de hoogte gebracht.
Heb je in in MV1 en MV2 bijzonder goed gepresteerd? Dan mag je kiezen
voor een versneld traject en kun je vervroegd op stage. Je start dan in de
laatste periode van MV2 aan je BPV-leren. Heb je een vertraging opgelopen?
Je kunt per kwartaal kunnen starten met je BPV.
Je zoekt zelf actief een stageplaats. De web-applicatie ONSTAGE is een
hulpmiddel hierbij. Uiteraard krijg je hier uitleg over.

door het bedrijf.
Aan het eind van MV3 maak je een belangrijke keuze gericht op je carrière
ná SintLucas, je kunt kiezen voor een van de volgende profielen:


Doorstuderen op het HBO (D),



Een eigen Onderneming starten (O),



Werken (W).

MV4: ambitiefase
Deze fase duurt in principe een jaar. Je krijgt in deze periode een gevarieerd
aanbod met keuzemogelijkheden. Je gaat je focussen op je carrière ná
SintLucas. Het kan zijn dat je wilt gaan werken, het kan zijn dat je een eigen
onderneming wilt starten of dat je wilt doorstuderen. Voor één van deze
opties krijg je vanaf MV4 een traject aangeboden om jezelf voor te bereiden
op je toekomst. Op het portaal van de opleidingssite mediavormgever vind je
precies welke mogelijkheden er zijn binnen het D (doorstuderen HBO)-, O
(ondernemen)– of W (werken)–traject.
Het aanbod in MV4 bestaat uit de volgende soorten plusmodules:


Verplichte algemene Plusmodules: deze modules zijn belangrijk voor
elke student omdat zij bijdragen aan de basis van het beroep mediavormgever.
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Verplichte Profiel Plusmodules: deze modules zijn belangrijk omdat

Stichting Jong Ondernemen, waarin studenten uit alle opleidingen

zij bijdragen aan je profielkeuze. Voor elk profiel zijn er een aantal

van SintLucas Boxtel kunnen deelnemen. Samen gaan je aan de slag

modules die speciaal voor doorstuderen HBO, Ondernemen of Werken

met het opzetten van een onderneming, het creëren van een corpo-

worden aangeboden.

rate identity en het ontwikkelen en vermarkten van een eigen pro-

Plusmodule keuzepakketten: naast de verplichte modules, is er ook

duct of dienst. Een mini-onderneming bestaat uit maximaal 8

een aanbod aan met elkaar verbonden plusmodules waaruit je een
keuze kunt maken die aansluit op je eigen interesses binnen het vak

deelnemers.


gebied Mediavormgever en/of op je ambities ná het SintLucas.

reële klanten. Het verschil met de reguliere S@W-projecten is dat de-

Topmodules: om je zo optimaal mogelijk op weg te helpen richting je

ze projecten zijn afgestemd op een bepaalde belangstelling van stu-

carrière na SintLucas heb je in MV4 de mogelijkheid om deel te ne-

denten, zoals illustratieve, AV-gerelateerde opdrachten of 2D/3D

men aan een topmodule. Er is een topmodule Werken, een topmodu-

samenwerking (denk hierbij aan de Zine of de open dagen van Sint-

le Ondernemen en er zijn vier topmodules HBO. Deze topmodules
worden verzorgd in samenwerking met het bedrijfsleven of HBO-



S@W-ambitieprojecten: S@W-ambitieprojecten zijn projecten voor

Lucas).


Solo-project: Werk je al voor eigen klanten, of wil je dat graag? In

opleidingen. De topmodules bieden je een bijzondere gelegenheid om

MV4 heb je de mogelijkheid om zelf projecten in te brengen. Als je

je kansen op een succesvol vervolg na je diploma een stuk te vergro-

voorgestelde opdracht wordt goedgekeurd, werk je binnen school aan

ten. In MV4 word je uitgebreid geïnformeerd over mogelijkheden van

je eigen (al dan niet betaalde) opdracht en bewijs je op die manier

de topmodules.

dat je de werkprocessen en kerntaken beheerst.

Projecten: Je start in MV4 met SintLucas@work-projecten. Met een
vast groepje van ± 8 studenten vorm je een bureau met een eigen

MV5: afrondingsfase (BPV-presteren)

naam en visuele identiteit. Samen verzorg je verschillende aangereik-

In MV5 ga je op je afstudeerstage. In deze stage werk je ook aan je

te

Meesterproeven. Over de inhoud van MV5 en de planning en eisen van de

opdrachten

voor

klanten

waarbij

je

alles

zelf

regelt.

examens lees je meer in de studiegids examinering voor mediavormgever.
Verderop in MV4 krijg je ook de mogelijkheid om keuzes te maken uit
verschillende soorten ambitieprojecten:


HBO-projecten: HBO-projecten zijn opdrachten in samenwerking een
HBO-opleiding, waarin MBO- en HBO-student samenwerken aan een
(vaak) reële opdracht. Zo leer je veel over multidisciplinair samenwerken en krijg je een mooie kijk in de keuken van het HBOonderwijs. De aard van de opdracht, de samenwerkingsvorm en de
locatie waar je werkt kunnen verschillen per opdracht.



Mini-onderneming: binnen SintLucas kun je deelnemen aan een minionderneming. Dat is een echte onderneming, onder de paraplu van

Studiegids Vormgeven, Communicatie en Ruimte fase 2 en 3 cohort 2014

13

Nederlands

Je werkt toe naar het landelijke examen op 3F niveau in de tweede helft van

In MV1/2 krijg je twee uur Nederlands per week, als je nog geen voldoende

fase 2 (leerjaar 3).

niveau hebt aangetoond, krijg je tijdens MV4 1 uur Nederlands. Je volgt

Je traint vaardigheden en je ontwikkelt inzicht in de onderdelen:

trainingen en je oefent zelfstandig op je eigen niveau onder begeleiding. Je



Getallen

werkt toe naar het schoolexamen en naar het landelijke examen op 3F



Verhoudingen

niveau in de tweede helft van fase 2 (leerjaar 3). Daarnaast worden er



Meten en meetkunde

beroepsgerichte opdrachten en lessen gegeven.



Verbanden

Je traint de onderdelen:


Lezen

Engels



Luisteren

Je krijgt één uur Engels per week. Je volgt trainingen en je oefent zelfstandig



Spreken

op je eigen niveau onder begeleiding. Je werkt toe naar het schoolexamen en



Gesprekken voeren

naar het landelijke examen, in de tweede helft van fase 2 (leerjaar 3).



Schrijven

Daarnaast worden er beroepsgerichte opdrachten en lessen gegeven.
Je traint de onderdelen:

Rekenen



Lezen

Rekenen krijg je op je eigen niveau aangeboden. Dit gebeurt op basis van



Luisteren

een toets aan het einde van fase 1. Er zijn vier verschillende niveaus:



Spreken

Heb je nog erg veel moeite met rekenen, dan krijg je elke week een



Gesprekken voeren

uur les in een kleine groep, en een half uur individuele begeleiding



Schrijven



om je snel op het gewenste niveau te brengen.




Loop je wat achter qua niveau, dan ontvang je per week een uur

Loopbaan

bijles in een kleine groep.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding wordt ingevuld door middel van groeps-

Zit je op schema, dan krijg je wekelijks één uur reken in een groeps-

bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken met je loopbaancoach. Je bouwt

les.

zelfstandig een loopbaandossier op in je portfolio dat tevens het bewijs vormt

Zit je al op het eindniveau? Dan kan het zijn dat je vrijstelling krijgt

van je inspanningsverplichting. Het onderdeel loopbaan sluit je af aan het

voor de lessen en je zelfstandig je rekenkennis op niveau houdt. Je

einde van je opleiding in een verzilveringsgesprek met je loopbaancoach en

wordt dan regelmatig getoetst.

een expert (vakdocent of externe vakdeskundige).

Indien noodzakelijk of gewenst, krijg je in MV3 en MV4 extra rekenlessen

Burgerschap

aangeboden.

Burgerschap wordt behandeld in de lessen komen deze dimensies aan bod.
Over burgerschap krijg je trainingen waarin je wordt begeleid door de
vakdocent. Hierin komen alle vier de burgerschapsdimensies aan bod.
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Bijzondere trajecten

doorlopen zodat je begin leerjaar 3 op stage kunt. Dit traject vraagt extra

Er zijn tijdens je opleiding nog enkele momenten waarop je een keuze kunt

inspanning van jou naast je reguliere rooster. De docenten coachen en

maken voor bijzondere trajecten.

begeleiden jou hierbij.
Je wordt dan overgeschreven naar de opleiding fotograaf en je studeert

Northampton bachelor: Graphic communication

verder in deze opleiding. De opleiding fotograaf wordt (voornamelijk)

Er bestaat binnen MV ook de mogelijkheid om tegelijkertijd met je MBO-

verzorgd in Eindhoven.

diploma een Engelstalige bachelor graphic communication te behalen van de
University of Northampton. Voor dit traject is het noodzakelijk om na
turningpoint 1 of 3 te versnellen zodat je een speciale bridging module én de
bachelor zelf binnen drie jaar af kunt ronden. Dit traject vraagt extra
inspanning van je, naast je reguliere rooster.
In fase MV4 volg je dan naast het reguliere programma de bridging module,
ter voorbereiding op de Bachelor. Je volgt ook het keuze-cluster Northampton ter voorbereiding op je IELTS-examen.
Door je versnelde traject begin je eerder aan je BPV-presteren. In je laatste
halfjaar besteed je dan vijf dagen in de week aan je Bachelor en doe je
tegelijkertijd je meesterproef kerntaak 1.
Succesvolle afronding van dit traject houdt in dat je tijdens je studie op
SintLucas ook je Engelse bachelor hebt behaald.
Fotografie
Als je ambities hebt om fotograaf te worden kun je verder studeren in de
opleiding fotograaf. Je moet dan geselecteerd worden door het onderwijsteam. De selectie vindt plaats na circa 1,5 jaar (dus halverwege leerjaar 2).
Het onderwijsteam bepaalt of je toegelaten wordt en onder welke voorwaarden. De opleiding fotograaf kan slechts door 32 studenten gevolgd worden.
Als je wordt toegelaten dan werk je in de tweede helft van leerjaar 2 aan je
persoonlijke traject naast je reguliere rooster. Het onderwijsteam bekijkt
samen met jou welk persoonlijk traject jij de rest van leerjaar 2 gaat
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Ontwikkeling en studievoortgang
Ontwikkelingsgerichte beoordeling
In je modules en projecten krijg je feedback van je begeleiders, van je
medestudenten en je reflecteert zelf kritisch op je eigen prestaties. Je bouwt
zelfstandig een loopbaandossier op in je portfolio.
Bij ontwikkelingsgericht beoordelen gaat het erom te kijken waar je in het
leerproces staat. Bij deze vorm van beoordelen gaat het niet om hoeveel er
goed of fout is, maar om de feedback die je krijgt en wat je daar van kunt
leren.
In Magister kun je zien welke modules en projecten je gedaan hebt. Ook zie
je hier hoe je resultaat en je inzet was. Vaak voegt een docent hier nog uitleg

Hoe weet je
waar je staat?

aan toe.
Voor Nederlands, rekenen en Engels zie je per vaardigheid welk niveau je in
toetsen hebt laten zien. Zo weet je waar je nog extra voor moet oefenen om
uiteindelijk je examens te halen.
Je aanwezigheid op SintLucas is verplicht en wordt daarom ook geregistreerd.
Studieadvies
Je ontwikkelingsgerichte beoordelingen geven de stand van zaken aan op dat
moment. Het onderwijsteam bespreekt regelmatig jouw studievoortgang.
Daaruit volgt een studieadvies. Je kunt bijvoorbeeld het advies krijgen om
delen van de opleiding over te doen of naar een andere opleiding uit te zien.
Als het goed is komt dit advies voor jou niet uit de lucht vallen. Je loopbaancoach zal dit advies met jou bespreken.
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Een advies van school moet je altijd serieus nemen. Het is een dringend

Als je een negatief advies krijgt, dan is het verstandig om een andere

advies en wordt gegeven op basis van jarenlange ervaring en in het belang

opleiding of andere school te zoeken. Je mag het negatieve advies eenmaal

van jezelf.

negeren. Je tekent dan een contract waarin het onderwijsteam de voorwaarden heeft vastgelegd waar je aan moet voldoen. Je studievoortgang wordt na

Je kunt drie soorten studieadvies krijgen.

de afgesproken termijn (maximaal 10 weken) opnieuw besproken en dan
volgt een definitief bindend studieadvies.

1. Positief advies

Als je een tweede negatief advies krijgt in dezelfde fase dan moet je definitief

Je krijgt een positief advies als je voldoende resulaten en inzet hebt

een andere opleiding of andere school zoeken. Je loopbaancoach begeleidt je

getoond en je passie of talent hebt laten zien. Het onderwijsteam

hierbij.

geeft aan welke talenten ze herkennen en in overleg met je loopbaancoach bepaal jij hoe je je verder kunt ontwikkelen.
2. Verbeteradvies
Als het onderwijsteam twijfelt over je inzet of over je getoonde passie
of talent, dan krijg je een verbeteradvies. Dat betekent dat je binnen
een gestelde termijn verbetering moet laten zien om verder te mogen op de opleiding of op SintLucas. Het onderwijsteam beschrijft
concreet wat je moet verbeteren en hoe je dat kunt doen. Het onderwijsteam geeft ook aan hoe je de verbetering mag laten zien. Je
loopbaancoach bespreekt dit met je.
3. Negatief advies
Je krijgt een negatief advies als je:
niet voldoende attitude of werkhouding hebt getoond of
geen passie of talent in je resultaten hebt laten zien of
geen verbetering hebt laten zien naar aanleiding van een vorig verbeteradvies.
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Normering per turning point
Onderstaande normeringen zijn een leidraad. Het onderwijsteam kan in
bijzondere gevallen hiervan afwijken. Als je voldoet aan de eisen van een
turning point krijg je een positief studieadvies en mag je door naar de
volgende studiefase.
Normering studieadvies van MV1 naar MV2: turning point 1
Bij turning point 1 wordt aan de hand van je beoordelingen geconcludeerd of
je de overstap mag maken naar het volgende niveau (MV2), en wat daar je
keuzemogelijkheden zijn. De eisen aan turning point 1 vind je op het portaal
op de opleidingssite van mediavormgeving.
Mochten je resultaten nog niet voldoende zijn, dan blijf je in niveau MV1 en

Wanneer kun je
naar de volgende fase
in je opleiding?

krijg je maximaal één periode de tijd om alsnog aan de eisen van turning
point 1 te voldoen. Mocht het dan nog niet lukken, dan wordt er in samenspraak met je loopbaancoach gekeken of het verstandig is om de opleiding
mediavormgever te blijven volgen. Het kan zijn dat er besloten wordt om
samen met je naar een geschikte vervangende opleiding te kijken, al dan niet
binnen SintLucas.
Na elk turning point krijg je informatie over de eisen van het volgende
turning point, zodat je goed weet waar je naar toe kunt werken. Met vragen
hierover kun je altijd terecht bij je loopbaancoach.
Normering studieadvies van MV2 naar MV3: turning point 2
Bij turning point 2 wordt aan de hand van je behaalde resultaten geconcludeerd of je de overstap mag maken naar het volgende niveau: BPV-leren.
De eisen voor turning point 2 vind je op het portaal op de opleidingssite van
mediavormgever.
Mochten je resultaten nog niet voldoende zijn dan ga je eerst aan de slag om
te voldoen aan de eisen van turning point 2. Ook hier heb je één periode de
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tijd om, onder begeleiding van een trajectbegeleider, je achterstanden weg
te werken en de draad weer op te pakken.
Om het maximale uit je BPV-leren te halen moet je goed voorbereid zijn.
Deze voorbereidingen tref je in de periode vóór turning point 2. Het stagebureau voorziet je tijdens MV2 van de nodige informatie over je voorbereidingen op de BPV-leren. Je kunt de gedetailleerde informatie vinden op het
portaal op de opleidingssite mediavormgever.
Normering studieadvies van MV3 naar MV4: turning point 3
Om turning point 3 te passeren moet je voldoen aan alle gestelde criteria.
De eisen voor turning point 3 vind je op het portaal op de opleidingssite van
mediavormgever.
Wanneer je niet voldoet aan de criteria voor de overgang naar MV4, kan
het zijn dat je je BPV-leren in het geheel of gedeeltelijk moet overdoen.
Afhankelijk hiervan loop je dan één of twee periodes vertraging op. Na
behalen van je turningpoint start fase 3 van je opleiding hierin ga je
specialiseren, diplomeren en voorbereiden op je toekomstambitie.
Normering studieadvies van MV4 naar MV5: turning point 4
Om turning point 4 te passeren moet je voldoen aan alle gestelde criteria.
De eisen voor turning point 4 vind je op het portaal op de opleidingssite van
mediavormgever.
Mochten je resultaten nog niet voldoende zijn dan ga je eerst aan de slag om
te voldoen aan de eisen het turning point. Je hebt dan één periode de tijd
om, onder begeleiding van een trajectbegeleider, je achterstanden weg te
werken.
Examinering MV5: turning point 5
Wanneer je turning point 5 hebt behaald, ben je geslaagd voor je diploma.
Over de eisen van de examens lees je meer in de studiegids examinering
voor mediavormgever.
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