
1. Omdat creativiteit in de top 10 
staat van skills die automatisering 
overleven.  
Eat that robots!
Binnen een aantal jaar zijn we omgeven door robots die een 
pak van onze taken overnemen. Voor sommigen is zo’n half 
automatische wereld leuk, anderen zien daardoor hun job in 
rook opgaan.
Creatieve geesten zijn op dat vlak veilig. Een wereld zonder 
creativiteit stopt met draaien. Zelfs voor robots. 

2. Omdat Sint Lucas Antwerpen 
studenten het leven beter 
maken met hun creativiteit.
Met creativiteit los je problemen op en help je anderen 
om beter te connecteren. Een juweel, poster, app of 
schilderij; ze zetten mensen aan om iets te doen of 
laten. Een campagne, illustratie, logo of foto evengoed. 
Daar zijn we bij Sint Lucas Antwerpen elke dag mee 
bezig. Jouw verbeelding is zinvol en zorgt ergens voor 
verbetering. Ze dient een hoger doel en helpt anderen. 
Ze dient maatschappij en mens. Net zoals deze kit jou 
bijvoorbeeld helpt om je ouders te overtuigen ;-) 

 SINT LUCAS ANTWERPEN

De overtuig-je-ouders-van-je-opleiding -kit
Dat ouders twijfelen of een bepaalde opleiding geschikt is 
voor hun dochter of zoon is normaal. Ze willen tenslotte dat 
hun kind goed terecht komt. Maar hoe draai je hun twijfel om 
in overtuiging en geloof? Print deze pdf en neem ‘m in je hand, 
kam je haar glad en geef je ouders met zelfzekere stem 6 
goeie redenen waarom jouw favoriete richting perfect is:

Waarom is studeren aan Sint Lucas Antwerpen dé richting voor mij?
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3. Omdat sommigen moeten ‘werken’ voor 
hun geld. En anderen verdienen het door 
creatief te zijn. Welke zou jij kiezen?
Je werkt ongeveer ²/³ van je leven. Je ziet je collega’s tijdens die 
periode waarschijnlijk meer dan je lief. Laat die tijd dan vooral leuk en 
productief zijn. Er zijn mensen die de hele dag moeten cijferen voor 
een scherm of elke avond met vuil onder de nagels thuiskomen. En er 
zijn creatievelingen die zich de hele dag mogen amuseren met ideeën 
bedenken en dingen beter of mooier maken. Daar wordt een mens 
gelukkig van. Dat je daar bovendien voor betaald wordt, maakt het 
alleen maar beter. 

4. Omdat je met 1 van de 7 opleidingen,  
meer dan 7000 dingen kan doen.
Elk creatief ontwerp wil iets communiceren. De wereld draait 
rond communicatie. De middelen en manieren om dat te doen 
zijn oneindig. 
Misschien schrijf je ooit de speech van een politieker. Misschien 
maak je een app die de maatschappij helpt, of een schilderij 
dat er kritiek op geeft. Misschien help je mensen gewoon om 
met goeie signalisatie makkelijker hun weg te vinden in de 
luchthaven. Of verdrijf je daar hun tijd tijdens het wachten met 
mooi gedesignde magazines. 
Al die dingen zijn door iemand gemaakt. Kijk dus gerust verder 
dan een reclamebureau of kunstatelier. 

SINT LUCAS ANTWERPEN
De overtuig-je-ouders-van-je-opleiding -kit
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5. Omdat je eigen talenten laten groeien 
beter is voor je eigen ontplooiing. En je 
wordt daar trouwens veel gelukkiger 
van.
Een opleiding aan Sint Lucas Antwerpen volgen heeft niks te 
maken met volgen . Hier loop je niet in het rijtje van ja-knikkers en 
uitvoerders. Als je op Sint Lucas Antwerpen studeert, tast je je 
eigen grenzen af. Je gaat onderzoeken en creatief experimenteren. 
Je daagt conventies uit en zoekt nieuwe oplossingen. Zodat je 
eigen sterktes en talenten nog meer groeien. Dat maakt een mens 
niet alleen straffer en beter, maar duidelijk ook gelukkiger. Doe die 
check gerust ‘ns bij een opleiding boekhouden of rechten. 

6. Omdat je fier mag zijn als 
je dochter of zoon een 
creatieve opleiding volgt. 
De hele wereld doet dat.
Belgische creativiteit scoort hoog over heel de 
wereld. We maken prachtige designs, kunst en 
campagnes. En dat wordt overal opgemerkt, 
erkend en bekroond. In de hele creatieve 
sector vind je ronkende namen die uit Sint 
Lucas Antwerpen voortkomen. Misschien sta jij 
binnenkort ook op die lijst.

SINT LUCAS ANTWERPEN
De overtuig-je-ouders-van-je-opleiding -kit

ill
us

tr
at

ie
s:

 L
in

ds
ey

 L
em

m
en

s


