Toelichting Kosten MBO SintLucas – schooljaar 2018-2019
STUDIEKOSTEN
De belangrijkste studiekosten van de opleiding bestaan uit het lesgeld, de aanschaf van een laptop en
software, leermiddelen en een bijdrage aan het SintLucas fonds. Een deel van deze kosten dient
betaald te worden aan SintLucas (via de schoolrekening 2018-2019 die je in oktober 2018 ontvangt).
Wanneer dit het geval is, geven we dat hieronder aan.
Lesgeld DUO (op 1 augustus 2018 18 jaar en ouder)
De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld en dit betaal je rechtstreeks aan de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De hoogte van het lesgeld is dit jaar 1.155 euro. Je betaalt
lesgeld vanaf dat je 18 jaar of ouder bent.
Tegemoetkoming studiekosten
Soms is het mogelijk (vooral voor studenten jonger dan 18 jaar) om tegemoetkoming in de studiekosten
te kunnen ontvangen van of via diverse instanties:

•

•

Stichting Leergeld:
De mogelijkheden voor ondersteuning zijn aanmerkelijk verruimd vanwege de tijdelijke
regeling “Minimagezinnen”. Financiële afspraken worden lokaal georganiseerd. Er is geen
uniforme procedure per gemeente. Meer info: http://www.leergeld.nl/.
Gemeentelijke regelingen
Dit is lokaal georganiseerd. Er is geen uniforme procedure per gemeente. Veel gemeenten
bieden speciale regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ook hiervoor
kun je contact opnemen met de gemeente waar je woonachtig bent.

OV-studentenkaart
Minderjarige mbo-studenten (16 of 17 jaar) kunnen een studentenreisproduct
(OV-studentenkaart) aanvragen via DUO. Hiermee reist de student gratis of met korting met het
openbaar vervoer. De minderjarige student bepaalt zelf of hij/zij het reisproduct wil aanvragen.
Meer informatie over het lesgeld, studiefinanciering en OV-studentenkaart kun je vinden via de
website van DUO-IB Groep.
De volgende kosten worden toegelicht op de site en nader uitgewerkt in het kostenoverzicht per
opleiding en per leerjaar.
LEERMIDDELEN AAN SCHOOL TE VOLDOEN (VIA SCHOOLREKENING 2018-2019)
In het kostenoverzicht per opleiding en per leerjaar wordt aangegeven welke leermiddelen je dient
aan te schaffen en wat het bedrag voor deze middelen is. Via deze pagina op onze website kun je
per leerjaar een overzicht vinden.
Aanschaf laptop en software
Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen doorlopen is een laptop met de juiste software onmisbaar.
We adviseren per opleidingsrichting welke laptop je als student het beste aan kunt schaffen. In een
overzicht op onze website hebben we de mogelijkheden per opleidingsrichting op een rijtje gezet.

overzicht

SintLucas Fonds
SintLucas wil zich onderscheiden door naast een standaard onderwijsaanbod ook een aantal extra’s aan
te bieden om de kwaliteit van het totaalaanbod (ontmoeting, vorming en ontwikkeling) te verhogen.
Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van SintLucas voor studenten vergroot. SintLucas bekostigt dit extra
aanbod uit het SintLucas Fonds. Dit fonds is gebaseerd op het contributieprincipe; iedereen draagt bij en
iedereen kan er gebruik van maken. SintLucas vindt het aanbod dermate belangrijk dat, naast de
bijdrage van de studenten, de organisatie ook bijdraagt aan de financiering van het fonds. Tijdens de
stageperiode wordt de bijdrage van het SintLucas Fonds niet in rekening gebracht.
Op de volgende pagina een overzicht met korte toelichting wat er gefinancierd wordt vanuit het SintLucas
Fonds en wat hiervan zou kunnen worden ontzegd bij niet-deelname.

Bijdrage aan activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert diverse activiteiten voor studenten. Ze krijgen vanuit het SintLucas
Fonds financiële middelen om deze activiteiten mogelijk te maken.
Buiten reguliere tijden openstellen van werkplaatsen
Op dinsdagavond zijn de werkplaatsen in Boxtel geopend. De arbeidskosten hiervan worden gefinancierd
vanuit het SintLucas fonds.
Diploma-uitreiking
Als het diploma wordt behaald, vindt aan het einde van het studiejaar een feestelijke diploma-uitreiking
plaats.
Docentenkosten bij facultatieve lessen of workshops
Bij SintLucas worden facultatieve lessen/workshops gegeven (b.v. tekenen/schilderen op vrijdagmiddag)
waarbij de docentenkosten vanuit het SintLucas fonds worden gefinancierd en de student zelf de extra
materiaalkosten voor zijn rekening neemt. De lessen/workshops zijn geen onderdeel van het curriculum.
Dummyboek
Bij aanvang van het studiejaar wordt aan alle studenten een dummyboek verstrekt waarin de nodige
praktische informatie wordt verstrekt en wat verder gebruikt kan worden als schets- en procesboek.
Excursies
Vanuit het SintLucas Fonds worden excursies mogelijk gemaakt. Dit heeft als voordeel dat docenten en
studenten geen administratieve handelingen hebben bij het realiseren van een separate excursie. De
schoolleiding heeft het volgende geïnitieerd: iedere klas (die les volgt) dient per halfjaar een
excursie/vergelijkbare activiteit te volgen. Iedere student krijgt een MBO-card (vergelijkbaar met de CJPpas). Aan studenten die niet deelnemen wordt een vervangende opdracht verstrekt.
Introductie
Bij de start van de mbo-opleiding vindt een introductieprogramma plaats waarbij diverse activiteiten
plaatsvinden.
Jaarboek
In het jaarboek/jaaruiting kunnen de afgestudeerden van de opleiding zich presenteren. Het jaarboek
wordt uitgereikt bij de diploma-uitreiking, na inlevering van een op naam gestelde voucher. Studenten
die niet deelnemen kunnen het jaarboek tegen de kostprijs aanschaffen.
Klassenactiviteiten
Dit zijn diverse activiteiten die door de LOB-er (Loopbaanbegeleider) gedurende het jaar worden
georganiseerd en waar deze een bedrag per student beschikbaar voor heeft.
Locker
SintLucas vindt het belangrijk dat materialen (van studenten) ordelijk worden opgeborgen en dat
onbevoegden hiertoe geen toegang hebben. Niet deelname betekent geen mogelijkheid om een kluis te
huren.
SintLucasdag
Op een nader te bepalen moment in het studiejaar wordt op de beide locaties SintLucas op feestelijke
wijze gevierd door het organiseren van diverse activiteiten.
T-shirt met logo
In Eindhoven ontvangen alle eerstejaars studenten een T-shirt met logo.
Niet vooraf geplande activiteiten
Naast de eerder vermelde activiteiten en faciliteiten is het mogelijk dat er in een schooljaar activiteiten
worden georganiseerd die niet meegenomen zijn in bovenstaande beschrijving, maar wel (deels)
gefinancierd worden vanuit het SintLucas fonds. Op dat moment neemt de schoolleiding een besluit hoe
om te gaan met de niet-deelnemers aan het SintLucas fonds t.a.v. de betreffende activiteit.

