INFORMATIE TOELATING 2020-2021
Onderstaand lichten we de toelatingsprocedure toe voor de opleidingen:
•
•
•

Media- & evenementenmanagement
Podium- & evenemententechniek
Allround mediamaker (voorheen Digital publishing)

Toelatingsprocedure
Wij vinden het belangrijk dat je een goede studiekeuze maakt. Bij jouw aanmelding voor een
opleiding bij SintLucas hoort daarom de vraag ‘past de opleiding en SintLucas bij mij?’ Deze vraag
proberen wij samen te beantwoorden tijdens het adviesgesprek. Naast de juiste vooropleiding is
het adviesgesprek een verplicht onderdeel om toegelaten te kunnen worden tot SintLucas.
Ter voorbereiding op het adviesgesprek vragen we je een aantal zaken te doen, afhankelijk van je
gekozen opleiding:
-

voor Media- & evenementenmanagement voer je een thuisopdracht uit en schrijf je een
motivatiebrief
voor Podium- & evenemententechniek voer je een thuisopdracht uit
voor Allround mediamaker schrijf je een motivatiebrief en neem je eerder gemaakt werk
mee (portfolio).

Deze onderdelen vormen de kern van het gesprek. Op die manier leren we je beter kennen en
kunnen we een goed advies uitbrengen. Meer informatie over de opdrachten ontvang je twee
weken voor je gesprek.
Het adviesgesprek vindt plaats met een docent en een student bij SintLucas en duurt maximaal 20
minuten.
Inplannen gesprek
De gesprekken vinden in principe plaats op zaterdagen. Jouw gesprek plan je zelf in op je
persoonlijke toelatingspagina. Het bericht om je gesprek te plannen ontvang je na je aanmelding.
Twee weken voor je gesprek kun je op je persoonlijke toelatingspagina de thuisopdracht
downloaden. Jouw uitwerking van de opdrachten en portfolio (Allround mediamaker) neem je mee
naar het gesprek.
Uitslag
Uiterlijk twee weken na het gesprek ontvang je ons advies. Dit kan een positief of negatief advies
zijn. Bij een positie advies denken wij dat SintLucas en de opleiding bij jou passen. Bij een negatief
advies adviseren we je om af te zien van een opleiding bij SintLucas en op zoek te gaan naar een
andere opleiding die beter bij je past.
Digitaal doorstroomdossier (DDD)
Voor de toelating is het daarnaast vereist dat je het digitale doorstroomdossier (DDD) inlevert dat
jij, je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor/decaan invullen. Het DDD komt niet aan bod tijdens het
toelatingsgesprek. De informatie uit het dossier wordt wel gebruikt als je extra begeleiding of
ondersteuning nodig hebt tijdens de opleiding. Daarnaast dient het als startdocument voor je
loopbaancoach als je bij SintLucas begint.
Zuid-Oost Brabant of regio Den Bosch/Oost-Brabant
Zit je op het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Oost Brabant of regio Den Bosch/Oost-Brabant,
dan ontvang je van je mentor een inlogcode voor het digitale doorstroomdossier.

Andere regio
Zit je op het voortgezet onderwijs in een andere regio dan hierboven genoemd, ga dan naar
https://mijn.intergrip.nl/studentlogin?system=ddd. Vul onder 'Ik heb nog geen wachtwoord' je emailadres en een zelf bedacht wachtwoord in. Vul vervolgens in het volgende scherm de
activatiecode R76N9HEV en je Burgerservicenummer in. Als je bent ingelogd kun je een dossier
aanmaken. Geef je mentor ook toegang tot het dossier om de gegevens aan te vullen en akkoord
te geven.
Ondersteuningsgesprek
Heb jij (extra) ondersteuning nodig tijdens je opleiding of moeten er afspraken worden gemaakt
ten aanzien van belastbaarheid en veiligheid, dan ontvang je na het toelatingsgesprek niet meteen
de uitslag. Je wordt in dit geval uitgenodigd voor een ondersteuningsgesprek met een van onze
zorgcoördinatoren. Samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) beoordeelt zij of SintLucas jou
voldoende begeleiding en ondersteuning kan bieden. De informatie die jij, je ouder(s)/verzorger(s)
of je mentor hierover in het doorstroomdossier hebben vermeld, wordt in het gesprek
meegenomen. Meer informatie over (extra) ondersteuning vind je in ons ondersteuningsprofiel
passend onderwijs op de website.
Binnen twee weken na het ondersteuningsgesprek ontvang je via e-mail bericht of je wel of niet
met de opleiding mag starten.
Bindend studieadvies eerste jaar
In de loop van het eerste jaar ontvangen alle studenten van SintLucas een bindend studieadvies.
Ontvang je een negatief studieadvies, dan betekent dit helaas dat je de opleiding helaas moet
verlaten.

