Algemene informatie voor de tweedejaars studenten van SintLucas – schooljaar 2021-2022

START SCHOOLJAAR
Op onze website kun je alle documenten terugvinden, klik in het menu op MBO en vervolgens op schooljaar
2021-2022.
LEERMIDDIDDEELEN
Op de website vind je onder het kopje MBO bij ‘schooljaar 2021-2022’ de bestellijst voor de leermiddelen die je
nodig hebt voor komend schooljaar, indien van toepassing voor jouw richting
BOEKEN / LICENTIES
Voor het bestellen van boeken en/of licenties verwijzen we je naar: www.mbowebshop.nl
1. Kies ‘bestel je leermiddelen’ (de linkeroptie)
2. Kies voor de ENTREE federatie inlog
3. Vervolgens selecteer je jouw school, SintLucas (als je hierop klikt staat er Boxtel Magister in het
vakje, dit klopt! Zowel voor locatie Boxtel als Eindhoven)
4. Log in met je studentennummer en wachtwoord van school
5. Selecteer de boeken en/of licenties die je wil bestellen. Per klas staat er duidelijk aangegeven wat
besteld dient te worden.
6. Rond je bestelling af, je bestelling wordt thuisgestuurd..
Let op: verleng de licentie pas in augustus, vanwege de looptijd van 12 maanden!

PRAKTISCHE ZAKEN
Als je adres en/of telefoonnummer is gewijzigd, geef je dit zo snel mogelijk per e-mail door aan het Servicepunt.
Eindhoven: servicepunt-eindhoven@sintlucas.nl
Boxtel: servicepunt-boxtel@sintlucas.nl
Collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering
Voor alle studenten sluit SintLucas een collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering af, gedurende de schooltijden.
Deze verzekeringen hebben een aanvullend karakter: alleen die kosten worden vergoed dieniet bij de andere
verzekeringsmaatschappijen gedeclareerd kunnen worden.
STUDIEKOSTEN
Op de website vind je meer informatie over de studiekosten.
LESGELD DUO (op 1 augustus 2021 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). Je betaalt alleen lesgeld als je 18 jaar of ouder bent. Dan krijgje ook een Ovstudentenkaart. Meer informatie over het lesgeld, studiefinanciering en ov-jaarkaartkun je vinden via de website
van DUO-IB Groep: www.duo.nl
REISKOSTEN
Sinds 1 januari 2017 kunnen 16-jarige en 17-jarige studenten een studentenreisproduct aanvragen via DUO.
Hiermee reist de student gratis of met korting met het openbaar vervoer. De student bepaaltzelf of hij het
reisproduct wil aanvragen. Uiteraard heb je pas recht op studiefinanciering vanaf 18 jaar.

KOSTENOVERZICHT
In het kostenoverzicht per opleiding en per leerjaar wordt aangegeven welke materialen je dient aan te schaffen
en wat deze kosten zijn. Deze informatie vind je ook op onze website bij schooljaar 2021-2022.
Tegemoetkoming studiekosten
Soms is het mogelijk (vooral voor studenten jonger dan 18 jaar) om tegemoetkoming in de studiekostente
kunnen ontvangen van of via diverse instanties:
Stichting Leergeld:
financiële afspraken (dit is lokaal georganiseerd en geen uniforme procedure per gemeente)
http://www.leergeld.nl/. De mogelijkheden voor ondersteuning zijn aanmerkelijk verruimd vanwege de tijdelijke
regeling “MBO-studentenfonds”.
Gemeentelijke regelingen
Dit is lokaal georganiseerd en geen uniforme procedure per gemeente. Veel gemeenten biedenspeciale
regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ook hiervoor kun je contact opnemen met de
desbetreffende gemeente.
OP KAMERS EINDHOVEN
Woningstichting Vestide biedt studentenkamers aan. Zij hebben onder andere kamers in hetcomplex ‘Space S’,
dat gelegen is naast het gebouw van SintLucas op Strijp-S.
Meer informatie: http://www.vestide.nl/Welkom/
Bij The Student Hotel Eindhoven (naast Station Eindhoven) kun je voor kortere of langere tijdkamers huren.
Meer informatie via https://www.thestudenthotel.com/eindhoven/
Daarnaast zijn er particuliere aanbieders van kamers in Eindhoven. Ook kun je viamedestudenten tips krijgen
over waar er in Eindhoven kamers vrij zijn. Op het prikbord naast de printshop/winkeltje kun je oproepen van
kameraanbieders vinden.
OP KAMERS BOXTEL
Woningstichting Sint Joseph biedt studentenkamers aan. Meer informatie: www.sintjoseph.nl
Daarnaast zijn er particuliere aanbieders van kamers in Boxtel. Op de mededelingszuil bij deaula kun je
oproepen van kameraanbieders vinden.
MEDEZEGGENSCHAP
SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden die in 2011van kracht
is geworden. Er is een centrale studenten- en leerlingenraad en een ondernemingsraad.
Daarnaast zijn er decentrale studentenraden voor mbo Eindhoven en mbo Boxtel en is er een leerlingenraad
voor het vmbo. Deze decentrale studenten- en leerlingenraden hebben vier keer per jaaroverleg met de
onderwijsdirecteuren van SintLucas. De punten die daaruit voortkomen, nemen de afgevaardigden mee naar het
centrale overleg. De studenten- en leerlingenraad hebben inspraak op zaken als lestijden, vakantieplanning,
roosters en regels. De centrale studentenraad heeft twee keer perjaar overleg met de ondernemingsraad en vier
keer per jaar overleg met het college van bestuur. Ook is er een ouderraad vmbo en zijn er oudergeledingen per
mbo-locatie.
De studentenraad is bereikbaar via het e-mailadres: studentenraad@sintlucasedu.nl

