Beste student Media- en evenementenmanagement (MM),
Welkom op SintLucas! Om je tijdens de opleiding zo goed mogelijk te ondersteunen met je ICT vragen, kun je
terecht bij de ICT Servicedesk. Voor jouw opleiding is een juiste laptop is onmisbaar de komende drie jaar, daarom
adviseren wij een laptop - Windows of Mac - met de volgende specificaties:
Let op: Kies je voor een MacBook met Apple M1/ M1x chip, dan kies je voor de nieuwste processor van Apple. Ben er van bewust dat mogelijk

Minimaal

Aanbevolen

Processor:

2 GHz - 64-bit Intel Core i5
(of AMD-equivalent)

3 GHz - 64-bit Intel Core i7 of hoger
(of AMD-equivalent)

Geheugen:

8GB

16GB of meer

SSD:

256GB

256GB of meer

Videokaart:

Dedicated 2GB VRAM of meer
(ondersteuning voor DirectX 11 of hoger)

Dedicated 4GB VRAM of meer
(ondersteuning voor DirectX 11 of hoger)

Beeldresolutie:

1920x1080 of beter

Wi-Fi:

802.11 AC

niet alle applicaties hiervoor geoptimaliseerd zijn, en mogelijk bugs kunnen bevatten. Wil je windows op een MacBook willen gebruiken
controleer dan of Parallels/ VMware M1 ondersteunt.

Aanschaf Laptop
Je bent vrij om een laptop aan te schaﬀen waar je wilt, echter wijzen we je er op dat je zonder geschikte laptop
niet goed je lessen kunt volgen. Kies daarom voor een leverancier met goede service en de mogelijkheid om een
laptop te lenen. Als school hebben we een leverancier gezocht waarbij je een laptop kunt bestellen. Wij hebben
deze leverancier zorgvuldig geselecteerd omdat deze niet alleen een kwalitatief goede laptop levert, maar ook de
nazorg goed heeft georganiseerd. Ook is er een zeer voordelige en complete verzekering af te sluiten bij
aanschaf van de laptop. Kijk op CampusShop.nl voor meer informatie. Uiteraard is het bestellen via deze partner
geen verplichting.
In alle gevallen wordt de laptop persoonlijk bezit. Bestellingen, reparaties, of schade die onder verzekering valt,
dienen met de leverancier te worden opgenomen. SintLucas is hierin geen partij.
SintLucas-account
Op de kennismakingsdag krijg je een bericht met daarin je mailadres en een tijdelijk wachtwoord van het
SintLucas- account. Het is belangrijk dat je dit wachtwoord zo snel mogelijk aanpast en de beveiligingsvragen
instelt via wachtwoord.sintlucas.nl. De antwoorden op deze vragen heb je nodig wanneer je je wachtwoord
vergeten bent. Onthoud deze dus goed!
Je gebruikt je SintLucas-account op veel plekken en dit account is strikt persoonlijk. Om misbruik te voorkomen
moet je elk half jaar je wachtwoord aanpassen. Doe dit alleen op wachtwoord.sintlucas.nl en klik nooit op phishing
mails.
Oﬃce365
Bij SintLucas maken we gebruik van Oﬃce365 (Word, Powerpoint, etc). Je kunt de pagina van Oﬃce365 bereiken
door te gaan naar portal.oﬃce.com. Via de startpagina kun je gemakkelijk gratis het Oﬃce pakket downloaden.
Deze mag je kosteloos installeren op maximaal vijf computers (Mac of Windows) en vijf tablets of telefoons.
Naast het Oﬃce pakket, heeft iedereen ook een eigen OneDrive waar je online 1 terabyte aan opslag veilig kwijt
kunt. Gebruik dit als je standaard opslaglocatie, zo hoef je nooit meer een bestand kwijt te raken!

Er wordt ook dagelijks met Microsoft teams gewerkt. Download deze via deze website. Inloggen in teams doe je
met je SintLucas mailadres en wachtwoord.

Portaal
Bij SintLucas maken we gebruik van een intern online netwerk speciaal voor studenten. Dit noemen we het
portaal. Hierop kun super veel vinden, denk aan je lesmateriaal, handige info en allerlei nieuwtjes. Ook hebben
diverse afdelingen (zoals de ICT Servicedesk) hun eigen pagina op het Portaal. Deze pagina bevat alle essentiële
informatie om aan de slag te kunnen. Zo kun je er bijvoorbeeld stap voor stap instructies vinden over de aanschaf
van het Adobe pakket.
Software
Bij de opleiding Media- en evenementenmanagement maak je dagelijks gebruik van Microsoft Oﬃce en Adobe.
Je kunt de licentie van Adobe Creative Cloud (Engels) aanschaﬀen via SURFspot.nl. Bekijk op de ICT Servicedesk
pagina de instructies zodat je hier snel mee aan de slag kunt. Microsoft Oﬃce kun je gratis downloaden.
De school vergoedt eenmalig de helft van de licentiekosten van het Adobe pakket in het leerjaar dat je start bij
een mbo-opleiding van SintLucas met een maximum van €64,-. Wel moet je de software voorschieten en het
betalingsbewijs uiterlijk 1 oktober 2021 uploaden via de Adobe Creative Cloud pagina op het portaal.
Let op: Tijdens het opgeven van de inwissel code vraagt Adobe om CreditCard gegevens. Vul deze niet in, maar
klik op later herinneren. Wij adviseren je dit pakket pas een week voor de start van het schooljaar aan te schaﬀen,
omdat je licentie één jaar geldig is.
In de tabel hieronder vind je een lijst van software die je nodig gaat hebben tijdens je opleiding.
Adobe Creative Cloud
(Engels)

Schaf deze software (jaarlijks) aan via SurfSpot.nl : Adobe Creative Cloud - Student
Grafische Lycea.
LET OP: vul geen creditcard gegevens in bij het inwisselen van de code.

⇣

Microsoft Oﬃce

Omdat je een Sint bent mag je deze gratis downloaden en gebruiken op 5
apparaten. Je krijgt ook nog eens 1 terabyte aan OneDrive opslag.

⇣

Virusscanner

Je kunt gebruik maken van de ingebouwde beveiliging van Microsoft of Apple.
Ben je liever extra veilig? Maak dan gebruik van een betaalde virusscanner.
Deze beschermd je ook tegen Spy- en Malware.

Malware scanner

Een gratis malware scanner is MalwareBytes. Klik hier voor Windows of Mac.

Magister

Je kunt na de zomervakantie (met je studentnummer) inloggen op sintlucas.magister.net

We kijken uit naar je komst. Mocht je nog vragen hebben (of je ouder(s)/verzorger(s)), dan kun je
terecht bij de ICT Servicedesk van jouw locatie, of stuur ons een mail.
Met vriendelijke groet,
Lucien Spapens, Selahattin Sümbül, Lars van Aart, Roos van Rooij en Marlène Hendriks
Team ICT Servicedesk
Mail
Tel.

ictservicedesk@sintlucas.nl
088 - 373 01 32

