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INLEIDING
Hartelijk dank voor het aanbieden van een 
stageplaats aan een van onze studenten. In dit 
document geven wij aanvullende informatie over  
de stage binnen SintLucas. 

Wanneer u hierover nog vragen heeft, kunt 
u contact opnemen met @Work, stages en 
projecten:
 
E: stages@sintlucas.nl
T: 088 37 30 5 05
T: 040-2591391  
T: 0411-672270 (buiten kantooruren)

Of rechtstreeks met één van de bedrijfscontact-
personen in het overzicht hiernaast.

U bent daarnaast altijd welkom op onze locaties:

SiNTLUCAS SiNTLUCAS
TORENALLEE 75 BURGAKKER 17
5617 BB EINDHOVEN 5281 CH BOXTEL

We wensen u samen met uw stagiair een 
prettige en leerzame stageperiode toe!

OPLEIDINGEN NAAM TELEFOON E-MAIL WERKDAGEN

Ruimtelijk vormgeven
Crossmedia vormgeving

Willem 
Deenen

06 22 79 42 92
088 373 02 18

w.deenen@sintlucas.nl ma-di-do-vr

Ruimtelijk vormgeven
Susanne 
Belien

06 340 651 98
088 373 00 76

ws.belien@sintlucas.nl ma-di-do-vr

Vormgeven & ambacht
Ruimtelijk vormgeven

Janneke 
Binnendijk

06 34 26 95 63
088 373 04 51

j.binnendijk@sintlucas.nl
ma-di-do 
(wisselend wo-vr)

Game art en animatie 
Game development  
Podium- en evenemententechniek

Amanda 
Vissers

06 34 26 95 64
088 373 06 69

a.vissers@sintlucas.nl ma t/m vr

Fotografie
Audiovisulele technologie
Audiovisuele vormgeving en animatie
Game art en animatie
Game development

Natascha
Teunissen

06 12 14 33 20 
088 373 01 27

n.teunissen@sintlucas.nl ma-di-wo-vr

Media- en evenementenmanagement

Patricia  
Woensdregt

06 51 15 77 74 
088 373 05 71

p.woensdregt@sintlucas.nl di-wo-do-vr

Gerda de 
Groot

06 22 38 61 87 
088 373 04 70

g.de.groot@sintlucas.nl
di-wo-vr  
(om de vrijdag)

Crossmedia vormgeving 
Creative technologies
Allround mediamaker

Gisela 
Boleij

06 57 87 12 12
088 373 00 43

g.boleij@sintlucas.nl di-wo-do-vr

BUITENLANDSTAGE:

OPLEIDINGEN NAAM TELEFOON E-MAIL WERKDAGEN

Vormgeven & ambacht,  
Media- en evenementenmanagement
Ruimtelijk vormgeven

Rob 
Klaasen 06 49 90 43 07 r.klaasen@sintlucas.nl ma-wo-vr

Game art en animatie 
Game development  
Fotografie 
Audiovisuele technologie  
Audiovisuele vormgeving en animatie
Allround mediamaker
Crossmedia vormgeving
Creative technologies
Podium- en evenemententechniek

Natascha 
Teunissen

06 12 14 33 20
088 373 01 27 n.teunissen@sintlucas.nl ma-di-wo-vr
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1. OVER SiNTLUCAS
Met een breed aanbod creatief-technische opleidingen 
is SintLucas dé mbo-vakschool in Zuid-Nederland voor 
beroepen in de creatieve sector. SintLucas werkt graag 
samen met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen 
en maatschappelijke organisaties om haar studenten zo 
levensecht mogelijk onderwijs te kunnen bieden. 

Kern van onze onderwijsvisie is dat studenten bij SintLucas 
werken aan de vervulling van hun ambities en dat de opleiding 
bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kracht en 
identiteit. Een diploma halen is belangrijk, maar 
nog belangrijker vinden wij het dat de student 
een portfolio én een beroepshouding 
ontwikkelt waarmee hij straks 
succesvol kan doorstuderen, 
zijn droombaan vindt of als 
ondernemer aan de slag kan 
in de creatieve sector. 

De stage is een belangrijk onderdeel binnen 
de opleiding van de student. Een opleiding bij 
SintLucas is niet van begin tot eind uitgestippeld 
en kan voor iedere student anders verlopen. De student 
maakt keuzes uit het onderwijsprogramma, die passen bij 
zijn interesses, kwaliteiten en ontwikkeling. Hij wordt hierbij 
begeleid door zijn loopbaancoach.

Het onderwijs bij SintLucas is beroepsgericht. De student 
doet kennis op, leert vaardigheden en ontwikkelt een houding 
gericht op zijn toekomstig beroep in bijvoorbeeld Personality 
in Eindhoven. Naast beroepsgerichte vakken staan ook 
algemene vakken als Nederlands, Engels en rekenen op  
het programma. 

Meer informatie over de onderwijsvisie van SintLucas  
vindt u hier

2. DE OPLEIDINGEN
SintLucas biedt op locaties in Eindhoven en Boxtel, 
creatief-technische opleidingen, op niveau 3 en 4. 

De mbo opleidingen zijn:
Evenementen- management & mediaproductie - driejarig:
	  Allround mediamaker
	 	Media-en evenementenmanagement
	 	Podium- en evenemententechniek

Ruimtelijk vormgeven - vierjarig:
	  Event
	  Interieur
	  Product
	  Styling

Vormgeven & ambacht - vierjarig:
Creatief vakman
	  Glas
	  Leer
	  Keramiek
	  Textiel
Decoratie-en restauratieschilder

Vormgeven, media & technologie - vierjarig:
Mediavormgeving
	  Crossmedia vormgeving
	  Creative technologies
	  Digital, design & motion
	  Audiovisueel, mediavormgever
Fotografie
Audiovisueel specialist
Game art & animatie
Game development
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3. STAGE
Iedere student van SintLucas loopt, afhankelijk van 
de opleiding, twee tot drie keer stage. Voor de meeste 
opleidingen geldt dat de student gedurende 20 weken fulltime 
stageloopt. Wanneer een student meerdere stages loopt, is 
dat bij voorkeur bij verschillende bedrijven. De exacte periode 
vindt u op de praktijkovereenkomst (pok) die de student 
voorafgaand aan de stage door u zal laten tekenen.  
Studenten komen tijdens de stageperiode minimaal voor één 
terugkomdag naar school. 

Voorafgaand aan de stage formuleert de student leerdoelen. 
Deze kunt u samen met de student aanvullen. In overleg 
met u voert de student passende opdrachten uit. De 
mogelijkheden binnen uw bedrijf bepalen uiteraard mede de 
inhoud van de stage.

Tijdens de stage is het de bedoeling dat de student zijn 
beroepsvaardigheden en een goede werk- en beroepshouding 
ontwikkelt. De eerste kennismaking met het beroepenveld 
noemen wij de leerstage, sommige opleidingen binnen 
SintLucas noemen ook de tweede stage leerstage.  

Tijdens de laatste stage, de presteerstage, voert de student 
mogelijk (een deel van) zijn eindexamen uit binnen uw bedrijf. 
Dit wordt de meesterproef of Proeve van bekwaamheid 
genoemd. U ontvangt aanvullende informatie wanneer dit voor 
u van toepassing is. Studenten hebben in deze periode meer 
terugkomdagen op school.

3.1 MAATWERK
Een deel van onze studenten kiest voor het volgen van extra modules 
ter voorbereiding op hun vervolgtraject na SintLucas. Daarnaast 
biedt SintLucas excellente studenten de mogelijkheid om naast het 
SintLucas-diploma, een Britse bachelor te halen aan de University of 
Northampton. Op de praktijkovereenkomst staan de juiste gegevens.

Meer informatie over de stages van SintLucas vindt u hier
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Binnen SintLucas zijn veel mensen betrokken bij het verloop 
van de stage. Voor u als praktijkopleider zetten we de 
belangrijkste op een rijtje. Wat mag u van ons verwachten?

4.1 DE STAGIAIR
Tijdens de (praktijk)lessen op school bereiden we onze 
studenten zo goed mogelijk voor op het bedrijfsleven 
door aandacht te geven aan het opbouwen van kennis, 
vaardigheden en beroepshouding. U mag van onze studenten 
verwachten dat zij zich leergierig opstellen, een positieve 

werkhouding hebben, afspraken nakomen 
en zich houden aan de binnen het bedrijf 
geldende regels. Wekelijks houdt de 
stagiair zijn leerproces bij en bespreekt 
dit met u als praktijkopleider. 
De stagedocent volgt dit op afstand. 
Mocht een student tegen problemen 
aanlopen, dan rekenen we erop dat 
hij dit meldt bij zijn praktijkopleider 
en/of stagedocent. Bij ziekte meldt 
de stagiair zich zowel bij u als bij 
SintLucas ziek en weer beter. 

De stagiair heeft contact met de 
stagedocent en met u als praktijkopleider.

4.2 DE STAGEDOCENT
De stagedocent begeleidt de student tijdens de stage en is 
voor de praktijkopleider het aanspreekpunt als het gaat om 
deze stagiair. Hij volgt de werkzaamheden en ontwikkeling 
van de stagiair en reflecteert op zijn leerproces. De 
stagedocent maakt aan het begin van de stage telefonisch of 
per e-mail afspraken met u over de begeleiding en legt een 
bezoek af tijdens de stageperiode.

4.3  DE BEDRIJFSCONTACTPERSOON (BCP)
De bedrijfscontactpersoon is aanspreekpunt voor algemene 
stagezaken. U kunt bij hem terecht voor opmerkingen en/of algemene 
vragen over de beroepspraktijkvorming, contracten en/of regelgeving. 
Daarnaast geeft de bedrijfscontactpersoon/stagedocent tips of 
aanbevelingen rondom het begeleiden van studenten in algemene zin. 
De bedrijfscontactpersoon kan een bemiddelende rol spelen als er 
onverhoopt problemen ontstaan tijdens de stage.

4. ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN SiNTLUCAS
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5. UW ROL ALS PRAKTIJKOPLEIDER
Tijdens de stage speelt u een belangrijke rol in de begeleiding 
van onze student.

Voor veel studenten is met name de eerste stageperiode 
een spannende fase tijdens de opleiding. Soms zijn ze nog 
onervaren in een werksituatie, vaak zijn ze onzeker over hun 
kennis en vaardigheden. Het helpt als u als praktijkopleider 
duidelijk aangeeft wat u verwacht van de stagiair, zowel qua 
vaardigheden als beroepshouding. Wij verwachten van u als 
praktijkopleider dat u aanspreekpunt bent voor de stagiair en 
regelmatig een gesprek voert over zowel de werkzaamheden, 
leerproces als het welzijn van de stagiair. 

Daarnaast vinden wij de volgende aspecten belangrijk:

	  Verzorgen van een goede introductie binnen de 
organisatie (kennismaken met collega’s en bedrijf, 
bespreken bedrijfsregels en -cultuur, doornemen 
veiligheidsvoorschriften).

	  Voorwaarden scheppen voor het verantwoord kunnen 
uitvoeren van opdrachten. Praktische tips vindt u hier 

	  Maken van werkafspraken: werktijden, hoe en wanneer 
afmelden bij ziekte, hoe omgaan met pauzes, informatie 
over en plannen van werkzaamheden en opdrachten etc. 

	  Aanbieden van geschikte opdrachten die aansluiten bij de 
leerdoelen van de student.

	  Controleren en ondertekenen van de door de student 
ingevulde uur- en werkverantwoording.

	  Bespreken van het dagelijks functioneren van de stagiair. 
Denk aan inzicht in werkzaamheden, tempo bij uitvoering, 
nemen van initiatief, omgang met collega’s en klanten.

	  Volgen en bespreken van de ontwikkeling van  
de stagiair.

	  U heeft een signalerende functie, mochten er 
onduidelijkheden of problemen ontstaan, neem 
contact op met de stagedocent. En indien gewenst 
met de bedrijfscontactpersoon van SintLucas over 
studentenoverstijgende zaken.
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5.1 BEOORDELEN VAN DE STAGIAIR
Tijdens de stage zijn er minimaal twee beoordelings-
momenten. Wij vragen van u om de beoordelingsdocumenten 
in te vullen en door te nemen met de stagiair. De student 
is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de vereiste 
documenten bij SintLucas. 

De stage is behaald wanneer:

1.  de student een voldoende heeft gehaald  
voor de praktijkbeoordeling

  
2.  de student minimaal het  

benodigde aantal uren/dagen  
heeft gemaakt

3.  de student minimaal een  
voldoende heeft gehaald voor  
de (leer-)procesbeoordeling

 
4.  de formulieren (inclusief urenverantwoording)  

goed zijn ingevuld en ondertekend door  
de praktijkopleider.

SintLucas is eindverantwoordelijk voor de beoordeling, bij 
twijfel overleggen wij altijd met u als praktijkopleider.
Wanneer een onvoldoende is behaald, kan het zijn dat 
de student de stage moet overdoen, een onderdeel moet 
verbeteren of een verlengd stagetraject moet doorlopen. 
Dit wordt besproken tijdens een teamvergadering van de 
betreffende studierichting. 

5.2  BEOORDELEN VAN EEN MEESTERPROEF/ PROEVE  
VAN BEKWAAMHEID

Wanneer (een deel) van de examinering binnen uw bedrijf wordt gedaan, 
zoekt u samen met de stagiair naar een opdracht die past binnen 
de examenkaders. Uw rol verandert mogelijk van begeleider naar 
beoordelaar. Indien mogelijk beoordeelt een andere vakspecialist binnen 
uw bedrijf dit onderdeel van de stage. De meesterproef of Proeve van 
bekwaamheid wordt beoordeeld volgens een door de examencommissie 
van SintLucas vastgesteld kader. Indien van toepassing ontvangt u 
hierover aanvullende informatie.

7 van 10

IN
H

O
U

D



6.1 PRAKTIJKOVEREENKOMST
Voorafgaand aan de stage wordt een praktijkovereenkomst 
(POK) opgesteld door SintLucas. Hierin vindt u afspraken 
rondom onder andere de stageperiode. De POK wordt 
voorafgaand aan de stage door u, de student en door 
SintLucas ondertekend. De student zorgt ervoor dat iedere 
partij een exemplaar ontvangt. 
Zonder getekende POK mag een student geen stage gaan 
lopen.

6.2 STATUS STAGIAIR
De student blijft tijdens de stage volledig student van 
SintLucas. Het bedrijf is zich er van bewust dat de stagiair 
de studentenstatus en niet de werknemersstatus heeft en 
derhalve als boventallig wordt gezien.
De student en het bedrijf houden zich aan de bepalingen en 
regels die bij het bedrijf en wettelijk gelden ten aanzien van 
werktijden, orde, veiligheid, geheimhouding en gezondheid. 
De student volgt op het bedrijf altijd de aanwijzingen van de 
praktijkopleider op.

6.3 WERKTIJDEN EN VERLOFDAGEN
Studenten hebben tijdens hun stage geen recht op schoolvakanties.
In overleg met u als praktijkopleider kunnen zij een aantal verlofdagen 
opnemen. Hierbij houdt de student zelf goed in de gaten dat zij aan de 
minimaal te behalen aantal stage-uren voldoen. 
Wanneer studenten voor een officiële terugkomdag of examen terug 
naar school moeten komen, tellen deze uren mee als stage-uren.  

Studenten houden hun gewerkte uren en hun verlof- en ziektedagen 
bij in OnStage. OnStage is een web-applicatie die de student helpt bij 
de voorbereiding op de stage en het bijhouden van uren en reflecties 
tijdens de stage. Kleine pauzes voor- en na-middag mogen als stagetijd 
meegeteld worden. 30 minuten van de middagpauze-lunch mogen niet 
als stage-uren worden geteld. 
Daarnaast worden de uren genoteerd op het stagebeoordelingsformulier.  
U accordeert deze uren door dit beoordelingsformulier te ondertekenen.  
De student zorgt dat het formulier wordt geüpload in OnStage.

6.4 ZIEKTE EN VERZUIM
Bij ziekte dient de student het stagebedrijf daarvan in kennis te 
stellen volgens de regels van het bedrijf. De student meldt zich voor 
9 uur ’s ochtends ziek bij school en ook via e-mail weer beter bij zijn 
stagedocent. Als een student door ziekte of andere omstandigheden veel 
dagen heeft gemist, wordt er in een docentenvergadering besproken of 
de stage alsnog kan worden behaald. 
Wanneer een student zonder melding afwezig is, verzoeken wij u dit 
direct door te geven bij de stagedocent.

6. WETTELIJKE KADERS, REGELINGEN EN VERZEKERINGEN
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6.8  ARBEIDSWET/ VCA-CERTIFICAAT (CERTIFICAAT VEILIGHEID,  
GEZONDHEID, MILIEU)

Voor elke opleiding gelden de regels overeenkomstig de Arbeidswet 
en/ of Arbeidsbesluit Jeugdigen. Het bedrijf kan hiervoor dispensatie 
aanvragen en waarschuwt in voorkomende gevallen de school. Hetzelfde 
geldt voor de arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van jeugdigen 
(16-17-jarigen). Voor de opleiding Podium- en evenemententechniek 
hanteren wij zowel voor de theaters als voor de evenementen, de regels 
zoals afgesproken in de cao voor de Podiumkunsten hier.

Studenten van de 
opleidingen Podium- en 
evenemententechniek en 
van sommige opleidingen 
binnen Vormgeven & 
ambacht krijgen tijdens hun 
opleiding de mogelijkheid 
om het certificaat Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu te 
halen. 
Als u dit als bedrijf belangrijk 
vindt, is het aan u om bij de 
sollicitatie te informeren of 
de student dit certificaat 
voorafgaand aan de stage 
heeft behaald.

6.5  PROCEDURE BIJ KLACHTEN VANUIT DE STUDENT
Mocht er sprake zijn van een klacht, van grensoverschrijdend 
gedrag of discriminatie, dan heeft de student de mogelijkheid 
dit met de stagebegeleider van school te bespreken.
De stagebegeleider zal samen met de student bekijken 
wat nodig is. SBB heeft een meldpunt voor klachten 
en discriminatie. De Bedrijfscontactpersoon kan hierin 
ondersteunen.

Klachten s-bb.nl
meldpunt-stagediscriminatie

6.6 STAGEVERGOEDING
U mag als bedrijf zelf bepalen of u de student een stage- of 
onkostenvergoeding aanbiedt. Zeker voor studenten die 
op kamers gaan of die als gevolg van de stage minder of 
niet naar hun bijbaan kunnen, is een vergoeding gewenst. 
Gangbaar is een vergoeding van € 250,- tot € 300,- bruto per 
maand bij een fulltime stage.

6.7 ERKEND LEERBEDRIJF
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-
studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij 

een erkend leerbedrijf. De stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt 
of een bedrijf aan de eisen voldoet om als 
leerbedrijf te mogen opleiden. Wanneer u een 
(aanvullende) erkenning wilt aanvragen voor uw 
bedrijf, of meer tips over de begeleiding wenst, 
kunt u zowel terecht op de website van SBB of bij 
een van onze bedrijfscontactpersonen. Zij kunnen 

u adviseren over de erkenningen die voor 
studenten van SintLucas nodig zijn.
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7 NOG EEN STAGIAIR?
SintLucas vindt het belangrijk dat studenten 
hun eigen opleidingstraject inrichten. Daar 
hoort ook de keuze voor een stageplaats bij. 
Uw stageplaats staat in principe doorlopend 
“open” in OnStage.
Hiervoor ontvangen wij graag een actuele 
vacaturetekst per opleiding.  
Wanneer u (een periode) geen stagiair wilt, 
kunt u dat bij ons aangeven.  
Ook als u in algemene zin iets wilt teruggeven 
aan ons over de stagiair(s), dan horen wij 
dat graag.

6.9 VERZEKERINGEN
Bij de praktijkovereenkomst heeft u de algemene 
voorwaarden praktijkonderwijs ontvangen. Hierin staan 
onder andere de verzekeringsvoorwaarden beschreven. Wij 
verwachten van u dat stagiairs zijn meeverzekerd onder uw 
aansprakelijkheidsverzekering. In de meeste gevallen leidt dit 
niet tot verhoging van uw premie, soms is het wel nodig om 
de stagiair aan te melden. Wanneer een stagiair bijvoorbeeld 
een camera laat vallen of met uw (bedrijfs)auto tegen een 
paaltje parkeert, dan valt dit onder deze verzekering. Heeft u 
deze verzekering niet, dan valt dit onder eigen kosten.

Studenten mogen niet op hun eigen laptop werken omdat 
ze onder hun studenten-software-licentie geen commercieel 
werk mogen opleveren. Het stagebedrijf kan daar een boete 
voor krijgen. 

Wanneer er sprake is van een 
verzekeringskwestie, vragen wij u 
om SintLucas (bij voorkeur 
via uw bedrijfscontactpersoon) 
hierover zo spoedig mogelijk te 
informeren. Indien u een claim 
wilt indienen, dan graag 
schriftelijk en gemotiveerd. 
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