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Regel de volgende zaken voor aanvang van het schooljaar: 

- Leermiddelen via CIVO 
 

- Boeken/licenties via MBO-webshop 
 

- Laptop/software 
 

Alle informatie over hoe te bestellen vind je op de website 

onder jouw opleiding. 

                          Ben je verhuist? 

 

              Geef je adreswijziging door via: 

Boxtel: servicepunt-boxtel@sintlucas.nl 

Eindhoven: servicepunt-eindhoven@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 die niet bij de 

andere verzekeringsmaatschappijen gedeclareerd kunnen 

worden.  

 

                      Locker/kluisje: 

 

Aan alle studenten stelt SintLucas een 

afsluitbaar locker/kluisje ter beschikking voor 

het bewaren van eigen gereedschappen, 

werkkleding, boeken e.d. Bij de start van het 

schooljaar ontvang je jouw schoolpasje, 

hiermee kun je je locker/kluisje activeren. 

Nadere informatie hierover wordt op die dag 

verstrekt. 

 

Lesgeld DUO (op 1 augustus 2022 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 krijg je ook een OV-

studentenkaart. Meer informatie over het lesgeld, 

studiefinanciering en ov-jaarkaart kun je vinden via de 

website van DUO: www.duo.nl 

 

 

 

Aanvullende beurs (DUO) 

 

Loop geen geld mis, vraag ‘m altijd aan! 

 

Meer info op: duo.nl/aanvullendebeurs 
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                                  Tegemoetkoming studiekosten 
 

Soms is het mogelijk (vooral voor studenten jonger dan 18 jaar) 
om tegemoetkoming in de studiekosten te kunnen ontvangen 
van of via diverse instanties: 

 

• Stichting Leergeld: 
dit is lokaal georganiseerd en geen uniforme 
procedure per gemeente: www.leergeld.nl.  

• Gemeentelijke regelingen 
Dit is lokaal georganiseerd en geen uniforme procedure 
per gemeente. Veel gemeenten bieden speciale 
regelingen aan voor mensen die het financieel moeilijk 
hebben. Ook hiervoor kun je contact opnemen met de 
desbetreffende gemeente. 

 

                      Op kamers in 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 de aula kun je 
oproepen van kameraanbieders 
vinden. 

 

            Op kamers in Eindhoven 

• Woningstichting Vestide biedt studentenkamers aan. Zij 
hebben onder andere kamers in het complex ‘Space S’, dat 
gelegen is naast het gebouw van SintLucas op  Strijp-S. 
Meer informatie: www.vestide.nl/Welkom/ 

• Bij The Student Hotel Eindhoven (naast Station Eindhoven) 
kun je voor kortere of langere tijd kamers huren. Meer 
informatie via  www.thestudenthotel.com/eindhoven/ 

• Daarnaast zijn er particuliere aanbieders van 
kamers in Eindhoven. Ook kun je via 
medestudenten tips krijgen over waar er in 
Eindhoven kamers vrij zijn. Op het prikbord 
naast de printshop/winkeltje kun je 
oproepen van kameraanbieders vinden. 

 

                      Locker/kluisje: 

Aan alle studenten stelt SintLucas een 

afsluitbaar locker/kluisje ter beschikking voor 

het bewaren van eigen gereedschappen, 

werkkleding, boeken e.d. Bij de start van het 

schooljaar ontvang je jouw schoolpasje, 

hiermee kun je je locker/kluisje activeren. 

Nadere informatie hierover wordt op die dag 

verstrekt. 

 

Medenzeggenschap 
 

SintLucas heeft de medezeggenschap geregeld volgens de Wet op de ondernemingsraden die in 2011 van 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 jaar overleg 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 per jaar 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: studentenraadehv@sintlucas.nl en 
studentenraadboxtel@sintlucas.nl  
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