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SintLucas, Eindhoven 
Maart 2017, Ruud van Uffelen (SLO) 

Website: http://www.sintlucas.nl 

Contactpersoon: Anke Cuijpers, a.cuijpers@sintlucas.nl 

 

 

Karakteristiek van SintLucas  
SintLucas profileert zich als een 'creative community'. Een school met een breed aanbod aan 

creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. Vanaf het schooljaar 2016/2017 zit 

SintLucas in Eindhoven op een nieuwe locatie op het Strijp-S. Dit gebied vormt het hart van 

de creatieve industrie in de Brainport-regio (Eindhoven en omstreken). In het gebouw wordt 

nieuwbouw gecombineerd met bestaande bouw. Het voormalige NatLab (Natuurkundig 

Laboratorium) van Philips is omgetoverd tot een modern schoolgebouw voor leerlingen, 

studenten en medewerkers.  

 

Sint 
Het vmbo en het mbo van SintLucas werken vanuit een gemeenschappelijke visie: een Sint 

geeft het beste van zichzelf om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Het aangeboden 

onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leerling. Bij het 

behalen van het diploma ontvangt de afgestudeerde de eretitel Sint. Daarmee benoemt het 

SintLucas haar leerlingen en studenten tot ambassadeurs van SintLucas. 

 

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo  
Het vmbo biedt onderwijs in drie leerwegen: de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de 

gemengd theoretische leerweg (theoretische leerweg met een praktijkvak). 

In het eerste en tweede leerjaar oriënteren de leerlingen zich met behulp van GO (gerichte 

oriëntatie) projecten op de 14 keuzevakken van MVI en de 4 uitstroomrichtingen van het mbo 

van SintLucas. Hier wordt de basis voor MVI gelegd bij de vakken tekenen, 3D 

(handvaardigheid) en media. In de bovenbouw bieden de drie leerwegen het creatieve 

profielvak Media, Vormgeving en ICT (MVI) aan. De inhoud van het profielvak en de 

keuzevakken wordt in nauwe samenwerking met het mbo (van SintLucas) bepaald. Hierdoor 

wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd, die zowel door het vmbo als het mbo (h)erkend 

wordt. 

De richtingen van het mbo bij SintLucas zijn: 

 Vormgeven & ambacht 

 Vormgeven product, ruimte & media 

 Vormgeven, media & technologie 

 Evenementenmanagement & Mediaproductie 

. 

Van generiek naar specifiek 
In het derde leerjaar kiest de leerling elk half jaar twee van de 4 of 5 keuzevakken die 

aansluiten op de vier uitstroomrichtingen van het (eigen) mbo. Aan het eind van het derde 

leerjaar maakt de leerling een keuze voor een van de uitstroomrichtingen.  

 

Kader- en gemengde leerweg 

In het vierde leerjaar volgt de KB of GL-leerling dan de twee keuzevakken die passen bij de 

gekozen uitstroomrichting. Zij sluiten hun vmbo-opleiding af met zes keuzevakken. Deze 

keuze vindt altijd plaats in overleg met ouders en mentor. 
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Gemengd theoretische leerweg 

Een leerling van de gemengd theoretische leerweg volgt één keuzevak. Zij sluiten hun vmbo-

opleiding af met vijf keuzevakken (en een extra theorievak, in totaal zeven vakken). 

Afhankelijk van de individuele keuze is er een brede (generieke) of een meer verdiepende 

(specifieke) doorstroom naar het mbo mogelijk. Een keuzevak zorgt voor verdieping doordat 

het verder gaat dan in een profielmodule (bijvoorbeeld fotografie). Een keuzevak zorgt voor 

verbreding als de inhoud niet terugkomt (anders is dan) in de profielmodules (bijvoorbeeld 

mode en design). 

 

Keuzemogelijkheden  
In de bovenbouw worden per leerjaar vier perioden aangeboden. In het derde leerjaar kan de 

leerling in de eerste twee perioden twee keuzevakken kiezen waarvan één vak verplicht is: 

1. Tekenen, schilderen en illustreren (verplicht voor KB-leerlingen) 

2. Audiovisuele vormgeving en productie (verplicht voor GL-leerlingen) 

3. Fotografie 

4. Idee-ontwikkeling 

In de volgende twee perioden kan de leerling twee keuzevakken kiezen uit: 

5. Presentie en styling 

6. Vormgeving en typografie 

7. Licht, geluid en decor 

8. Interieurontwerpen en design 

9. 2D/3D-vormgeving en productie (alleen door de GL leerling) 

In de eerste twee perioden van het vierde leerjaar kiest de leerling weer twee keuzevakken: 

10. Mode en design 

11. Applicatieontwikkeling 

12. Evenementen 

13. 3D-vormgeving en realisatie 

14. Gamedesign 

Een KB leerling kan kiezen uit twaalf keuzevakken en rond deze leerweg af met zes in plaats 

van vier keuzevakken. Een GL leerling heeft alleen 'Audiovisuele vormgeving en productie' als 

verplicht keuzevak en kiest uit 11 keuzevakken nog 5 keuzevakken, totaal dus ook 6 

keuzevakken. 

 

 

Beroepsgerichte keuzevakken 

Vormgeving & ambacht 

 Tekenen, schilderen en illustreren 

 2D/3D-vormgeving en productie 

(keuze voor GL) 

 Mode en design 

 3D-vormgeving en realisatie 

Vormgeving, media & technologie 

 Audiovisuele vormgeving & 

productie (verplicht voor GL) 

 Fotografie 

 Applicatieontwikkeling  

 Gamedesign 

Evenementenmanagement & 

mediaproducties 

 Evenementen 

 Vormgeven en typografie 

 Licht, geluid en decor 

Vormgeven product, ruimte& media 

 Interieurontwerp en –design 

 Idee-ontwikkeling 

 Presentatie en styling 
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Samenwerking 
De succesfactoren van SintLucas zijn: 

 Een duidelijke gemeenschappelijke visie op onderwijs; 

 De coördinatie en aansturing vanuit een of meerdere stuurgroep(en) bijvoorbeeld per 

onderwerp (toetsing, stage/bpv);  

 Onderwijs dat ontwikkeld wordt door leerlingen, studenten, medewerkers van vmbo 

en mbo, oud-studenten, bedrijfsleven en culturele organisaties; 

 Medewerking van het management; 

 Beschikbaarheid van gefaciliteerde tijd en budget; 

 

Tips 
 Laat leerlingen onderling een inspiratiebron voor elkaar zijn; 

 Werk met levensechte opdrachten: nauwe samenwerking tussen school en bedrijfsleven; 

 Geef ruimte aan creativiteit; 

 Sluit projecten/opdrachten af met een presentatie (ook voor ouders en/of externe 

opdrachtgevers); 

 Maak gebruik van internet en social media; dat vormen de tools en de platforms van de 

moderne MVI leerling/student; 

 Maak gebruik van interne en externe deskundigheid; 

 Werk met peer-learning: maak gebruik van de talenten van medeleerlingen, mbo-

studenten of alumni; 

 Werk vooral in een voor de leerlingen uitdagende omgeving; 

 Zie het nieuwe beroepsgerichte programma als een uitdaging en een kans: 'Het is leuk 

om je te kunnen verdiepen in dingen die je nog niet kunt.' 

 

Voor meer informatie:  

bezoek de website van het SintLucas 

bezoek de website van OOKMVI 

 

https://www.sintlucas.nl/
http://www.ookmvi.nl/

