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WELKOM OP SINTLUCAS!
Om je goed te informeren over het programma waaraan je gaat deelnemen hebben we deze
studiegids samengesteld. Het is belangrijk dat je deze studiegids goed doorneemt. Als je
vragen hebt over de inhoud, kun je die stellen aan de coördinator van de bachelor.
Voor het gemak korten we de naam van dit A-level programma ‘Bachelor (hons) Visual
Communication’ af tot BA. Deze studiegids is deels in het Engels geschreven, daar de BA een
Engelstalige opleiding is.
IN 4 JAAR 2 DIPLOMA’S HALEN, DAT KAN BIJ SINTLUCAS!
Ambitieuze studenten Vormgeven, Media en Technologie (Eindhoven) en Vormgeven Product
Ruimte Media (Boxtel) krijgen de mogelijkheid om al tijdens hun mbo-opleiding bij SintLucas te
starten met de Britse bachelor (hons) Visual Communication van de University of Northampton
School of Arts in Groot-Brittannië. Je volgt deze Engelstalige opleiding grotendeels in
Nederland bij SintLucas en sluit het bijna gelijktijdig af met je mbo-4 opleiding. Zo haal je dus
in 4 jaar tijd 2 diploma’s.
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OPBOUW PROGRAMMA

In onderstaand schema zie je hoe het onderwijs globaal opgebouwd is over de 4 jaar als je
kiest voor de BA. We leggen het hieronder verder uit.
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Om uiteindelijk in leerjaar 4 aan de BA te kunnen deelnemen, moet je een aantal stappen
doorlopen tijdens je mbo-4 opleiding. Zoals je hierboven in het schema kunt zien, volg je in
leerjaar 2 en 3 extra lessen Engels (IELTS training). In leerjaar 3 volg je de Bridging Module
(BM). Vervolgens ga je een half jaar eerder stage lopen (Work placement - perform), waarbij je
een aantal weken vakantie opgeeft zodat je op tijd terug bent om aan de BA te beginnen (BA
Visual Communication). Hieronder lichten we de stappen nog wat verder toe.
IELTS training
IELTS staat voor International English Language Testing System. Het is een internationaal
erkend systeem waarmee je je niveau van de Engelse taal kunt aantonen. Om je op deze
taaltoets voor te bereiden, volg je (indien nodig) extra lessen Engels bij SintLucas. Je niveau
toon je aan door deel te nemen aan de IELTS test (niveau Academic 6.0.). Deze test moet je
behaald hebben vóór de start van de BA.
Bridging Module BA level 5 (Keuzedeel Voorbereiding HBO kunstonderwijs)
Na je eerste stage volg je in leerjaar 3 het keuzedeel Voorbereiding HBO kunstonderwijs; dit
is de Bridging Module (BM) dat voorwaardelijk is om uiteindelijk deel te nemen aan de BA. De
BM bestaat uit theorielessen, workshops en designprojecten. Ook leer je hoe je onderzoek
moet doen en hoe je een essay schrijft bij de lessen Academic Writing. Het keuzedeel samen
met het essay staat gelijk aan wat in het Engelse onderwijssysteem Level 5 wordt genoemd.
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BA Visual Communication
Het onderwijsprogramma van de BA bestaat uit lessen, workshops, designprojecten en
wedstrijden gericht op het vakgebied Visual Communication. Bij deze projecten schrijf je een
Critical Report. Daarnaast werk je aan je Final Major Project in een van de volgende pathways:
Graphic, Illustration, Photography of Media Production & Moving Image. De pathway waar
je voor kunt kiezen is afhankelijk van de mbo opleiding die je volgt. Je Final Major Project
is gekoppeld aan een onderzoek waarover je ook een Critical Report schrijft. Samen met
je medestudenten van de Bacheloropleiding heb je een eigen studio van waaruit je aan de
projecten werkt. Deze Engelse Bachelor volg je in Nederland.
www.northampton.ac.uk
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BEGELEIDING
Je hebt Visual Communication 5 dagdelen in de week. Daarnaast zijn er Pathway tutors die je
begeleiden bij je Final Major Project. Ook krijg je 1 dagdeel in de week Academic Writing. In
totaal heb je hebt ongeveer 600 contacturen en 600 uur zelfstudie.
BEOORDELING
Om uiteindelijk het diploma te krijgen heb je:
• Portfolio assignments
• Final Major Project
• 2 Critical reports
Meer uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria vind je op NILE (het portaal van
University of Northampton).
TOELATINGSEISEN BA
Om aan de BA deel te kunnen nemen, gelden de volgende eisen:
1.	Je bent aan het eind van leerjaar 3 examenvaardig voor je mbo-4 opleiding bij SintLucas.
Dit betekent:
		 a. Je hebt beide stages met minimaal een voldoende afgerond.
		 b. Je hebt alle opdrachten/projecten met minimaal een voldoende afgerond.
		 c. Je hebt de generieke examens afgerond (Nederlands/Engels/Rekenen/ burgerschap)
		 d. De meesterproef van je stage heb je met minimaal een voldoende afgerond.
2. Je behaalt minimaal niveau Academic 6.0 op de IELTS test.
3.	Je hebt het BA Keuzedeel Voorbereiding HBO kunstonderwijs minimaal met een voldoende
afgerond.
4. En je hebt voor Academic Writing (Essay) een voldoende gehaald.
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MEESTERPROEVEN BEROEPSGERICHT:
Per studie verschilt waar en welke beroepsgerichte meesterproeven je moet doen. Tijdens de
BA doe je minimaal 1 van deze meesterproeven.
DIPLOMA
De BA staat gelijk aan wat in het Engelse onderwijssysteem Level 6 wordt genoemd. Om
uiteindelijk het diploma te krijgen dien je 120 credits te behalen. Het diploma is een Britse
Bachelor, namelijk: BA (hons) Visual Communication, met vernoeming van je Pathway. Je
hoort in september of je geslaagd bent en zult dan vanuit de University of Northampton een
uitnodiging ontvangen voor je diploma uitreiking. Deze uitreiking zal plaats vinden in februari,
bij de University of Northampton.
KOSTEN
De volgende kosten worden in rekening gebracht voor de BA:
1. IELTS test: ± € 210,2. BA, collegegeld University of Northampton: € 1750,3. Reis- en verblijfkosten voor bezoek aan de UK tijdens de BA
4.	Voor het de IELTS training en voor het onderwijs van het keuzedeel en Academic Writing in
leerjaar 3 worden geen kosten in rekening gebracht.
DOORSTUDEREN
Na het behalen van je diploma kun je gaan werken of gaan doorstuderen aan een hogeschool.
Ben je cum laude afgestudeerd, dan kun je ook een Britse Master (MA) gaan volgen. Dit traject
duurt een jaar. Wanneer je hierna naar een kunstacademie wilt, of een kunstgerelateerde
master in Nederland wilt gaan doen, geeft dit niet direct vrijstellingen. Op een kunstacademie
telt namelijk je portfolio. Het hangt per instituut af en wat je er wilt gaan studeren of en hoeveel
vrijstellingen je krijgt. Er kunnen aanvullende toelatingseisen zijn bij de vervolgstudie.
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