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          Eindhoven, juli 2022 
Betreft: Welkom op SintLucas 
Klas: VMT1A t/m L 
 
 
 
 
Beste ‘Sint’,  
 
Welkom bij de opleiding Software developer of Mediavormgever of AV-specialist of Fotograaf 

voor het studiejaar 2022-2023.  
 
Introductieprogramma 
We verwachten je vanaf dinsdag 30 augustus voor het introductieprogramma van SintLucas. 
Informatie over dit programma (tijden en locatie) vind je op onze website. Hieronder leggen we uit 
waar je deze informatie kunt vinden. 
 
Algemene informatie komend schooljaar: 
De algemene informatie voor start schooljaar staat op onze website: www.sintlucas.nl  
Klik op onze website bovenin in het menu op "MBO" en vervolgens op "Schooljaar 2022-2023". 
De directe link is als volgt: https://www.sintlucas.nl/schooljaar-2022-2023/ 
 
Op deze pagina staat per locatie en leerjaar een overzicht met de documenten die je nodig hebt. Je 
vindt daar onder andere een kostenoverzicht voor het schooljaar 2022-2023, informatie over het 
bestellen van leermiddelen, boeken/licenties en laptop en software. 
 
Nog regelen 
Voordat je kunt starten met je opleiding, moet je nog een aantal zaken regelen. De informatie 
daarover vind je op onze website op bovenstaande pagina. Gebruik daarbij de onderstaande checklist. 
 
Checklist 
Zorg dat je de volgende zaken voor de start van de opleiding in augustus hebt geregeld: 

• Bestellen leermiddelen; 
• Bestellen boeken/licenties; 
• Bestellen laptop en software; 
• Mail een kopie van je laatst behaalde diploma en cijferlijst óf overgangsbewijs (indien je dit 

nog niet gedaan hebt) naar servicepunt-eindhoven@sintlucas.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SintLucas-account 
We hebben een SintLucas-account voor je aangemaakt. Jouw gegevens zijn als volgt: 
Jouw studentnummer is: «Leerling_Stamnr» 
Jouw e-mailadres is: «Leerling_E-mail» 
Jouw wachtwoord is:  
 
LET OP! Bovenstaand wachtwoord is slechts een tijdelijk wachtwoord. Verander dit vóór de eerste 
schooldag naar een zelfgekozen wachtwoord. Je kunt dit doen door in te loggen met bovenstaand  
e-mailadres en tijdelijk wachtwoord op https://wachtwoord.sintlucas.nl. Na het inloggen kun je 
herstelopties (zoals beveiligingsvragen) voor je account instellen. Nadat je deze hebt ingesteld kun je 
het wachtwoord aanpassen door te klikken op wachtwoord wijzigen.   
 
Inloggen  
Inloggen met je SintLucas-account bij Magister, de plek waar je onder andere je rooster kunt vinden, 
is vanaf 1 augustus 2022 mogelijk. Je studentnummer is hierbij je gebruikersnaam. Het 
studentnummer vind je hierboven bij je SintLucas-account. 
 
Laptop en software  
Op onze website staat ook meer informatie over de aanschaf van laptop en software. Extra informatie 
en installatie-stappen staan uitgelegd op de portaalpagina van ICT.  
Kijk op https://portaal.sintlucas.nl/ict voor meer info. Gebruik hier je e-mailadres en wachtwoord om in 
te loggen (dit kan dus vanaf 1 augustus).  
Heb je een ICT-vraag? Mail deze dan naar ictservicedesk@sintlucas.nl.  
 
Meenemen op de eerste schooldag 
We verzoeken je op de eerste dag op school een geldig identiteitsbewijs mee te nemen, zodat we 
jouw gegevens kunnen controleren 
 
Vragen 
Heb nog je vragen, neem dan contact op met het Servicepunt, dat bereikbaar is tot en met 15 juli en 
na de vakantie vanaf 22 augustus via 040-2591391 of per mail via servicepunt-eindhoven@sintlucas.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens SintLucas 
 
Anita Verbeek 
Renate van Oosten 
Directie 
 
 


