Intakeprocedure

Studeren aan het Grafisch Lyceum Utrecht
Ben je in het bezit van een diploma vmbo, havo, mbo of een overgangsbewijs havo 3-4? Dan ben je bij het
Grafisch Lyceum Utrecht aan het goede adres!
Op www.glu.nl en in de opleidingenbrochure vind je de toelatingseisen per opleiding. Het Grafisch Lyceum
Utrecht heeft opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Eisen aan het profiel stellen we niet. Wiskunde is verplicht voor
de opleidingen Game artist en Gamedeveloper en gewenst voor de opleiding Mediadeveloper. Daarnaast willen
we graag je motivatie, creativiteit en beeldend/technisch/organisatorisch vermogen zien. Dat gebeurt in een
intakegesprek.

Stap1: aanmelden
Aanmelden bij het Grafisch Lyceum Utrecht doe je met het digitale aanmeldformulier op onze website
www.glu.nl.
Je kunt je ook aanmelden met het aanmeldformulier dat je in onze brochure aantreft of downloadt van de
website. Vul het aanmeldformulier in en stuur het met een actuele pasfoto en een kopie van je laatste rapport,
certificaat of cijferlijst aan:
Grafisch Lyceum Utrecht, Servicepunt, Postbus 5066, 3502 JB Utrecht

Stap 2: intake
Als we je aanmeldformulier binnen hebben, sturen wij je een informatiepakket met een uitnodiging voor een
intakegesprek, een thuisopdracht en uitgebreide informatie over wat we van je verwachten. Het
informatiepakket ontvang je ongeveer een week nadat je je aangemeld hebt.
Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bespreken we de uitwerking van je thuisopdracht, het doorstroomdossier, en je
motivatiebrief. Als je de opleiding Grafische vormgeving, Animatie/audiovisuele vormgeving, Interactieve
vormgeving, Game Artist, Gamedeveloper of Allround DTP’er wilt volgen, bespreken we ook je portfolio. Het
intakegesprek wordt afgesloten met een advies. Hieronder leggen we bij elk onderdeel uit wat je kunt
verwachten.
Digitaal Doorstroomdossier
Het digitale doorstroomdossier bestaat uit verschillende onderdelen met vragen. De vragen hebben betrekking
op je persoonlijke gegevens, gezondheidsgegevens, een motivatie voor de opleiding en je toekomstige beroep,
je werkervaring en je ervaring op gebied van eerdere opleidingen, cursussen en trainingen. Je decaan of
mentor (of in sommige gevallen werkgever) vult ook een gedeelte in. Tijdens het intakegesprek kun je je
doorstroomdossier toelichten. Meer informatie over het digitale doorstroomdossier en hoe je dat moet invullen
krijg je na je aanmelding in het informatiepakket.
Motivatiebrief
Voorafgaand aan het intakegesprek schrijf je een motivatiebrief. In deze brief van één A-4’tje vertel je waarom
je hebt gekozen voor de opleiding, het Grafisch Lyceum Utrecht en wat je verwacht van de opleiding en je
toekomstige beroep. Tijdens het intakegesprek bespreken we je motivatiebrief. Het is dus verstandig om vooraf
goed na te denken waarom je de opleiding precies wilt volgen.
Thuisopdracht
Je uitwerking van deze opdracht geeft ons een beeld van wat je kunt, waar je kwaliteiten liggen en of de
opleiding van je keuze geschikt voor je is. Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Grafische vormgeving of
Interactieve vormgeving, dan kun je ervoor kiezen alleen je thuisopdracht uit te werken of alleen je portfolio te
laten zien.
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Portfolio: alleen voor Grafische vormgeving, Interactieve vormgeving, Animatie/audiovisuele
vormgeving, Gaming en Allround dtp’ er
Heb je je aangemeld voor de opleiding Animatie/audiovisuele vormgeving, Gaming of Allround dtp’er? Dan laat
je tijdens de intake ook je portfolio zien. Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Grafische vormgeving of
Interactieve vormgeving, dan kun je ervoor kiezen alleen je thuisopdracht uit te werken of alleen je portfolio te
laten zien. Allebei mag natuurlijk ook.
Het portfolio is een verzameling van al het relevante werk dat je de afgelopen tijd hebt gemaakt. Dat kunnen
schetsen zijn, foto’s, animaties of ander digitaal werk. Misschien heb je zelfs al eens een opdracht voor iemand
gemaakt. Geef in je portfolio duidelijk aan wat jouw aandeel in het werk was. Nog een aantal tips voor het
maken van een goed portfolio:
-

-

-

Een uitgebreid portfolio is natuurlijk mooi, maar onderschat ook de presentatie niet; een mooi,
overzichtelijk en verzorgd portfolio is net zo goed belangrijk.
Een portfolio kan (afhankelijk van de opleiding die je wilt doen) bestaan uit schetsen, foto’s, drukwerk,
tekeningen, logo’s, website’s, fotobewerkingen, schoolwerkstukken, collages, graffiti, strips,
kledingontwerpen, filmpjes, spelletje, animaties, driedimensionaal werk. En alles waar jij jouw gevoel voor
vormgeven mee kunt aantonen. Digitaal werk dat je wilt presenteren, kun je het best ook geprint in je map
meenemen en/of presenteren op eigen laptop. Als er dan iets misgaat waardoor je je werk niet kunt laten
zien of er ontstaat tijdsgebrek, heb je altijd je prints als reserve.
Ondergeschoven talenten waar je misschien niet zo snel aan zou denken zijn vaardigheden als
onderhandelen, organiseren, plannen, communiceren, etc. Dit is misschien wat minder makkelijk aan te
tonen, maar door ervaringen in bepaalde situaties te beschrijven, kun je wel aangeven waar jouw
kwaliteiten liggen.
Vraag advies over de opbouw van een portfolio aan een docent in de creatieve vakken bij jou op school.

Houd er rekening mee dat je portfolio tijdens het intakegesprek als leidraad wordt gebruikt om een indruk te
krijgen van je kunnen.

Stap 3: ons advies
Na het intakegesprek krijg je binnen een week bericht van ons. Het eindoordeel hangt af van je opdracht, het
portfolio, motivatiebrief, het gesprek en de informatie uit je doorstroomdossier. Er zijn vier mogelijkheden:
-

Je krijgt een positief advies en wordt aangenomen voor de opleiding van jouw keuze aan het grafisch
Lyceum Utrecht
Je krijgt een positief advies en wordt wel aangenomen bij het Grafisch Lyceum Utrecht, maar er wordt een
andere opleiding door ons geadviseerd
Je krijgt een negatief advies voor een opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
Er wordt nog geen besluit genomen.
o
je wordt uitgenodigd voor een second opinion
o
je krijgt een gesprek om afspraken te maken over de start van je opleiding. Dit is het geval
bij bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, ADD e.d.
o
heb je een functiebeperking? Dan wordt je uitgenodigd om de onderwijsbehoeften te
bespreken en eerste afspraken te maken ten aanzien van de begeleiding.

Bij een negatief advies, krijg je de mogelijkheid een vervolggesprek/second opinion aan te vragen. Bij een
positief advies, ontvang je een kaart waarmee je je definitief voor een opleiding inschrijft. Deze kaart stuur je
terug als je besluit dat je echt wil starten met de opleiding. Vanaf dat moment sta je officieel ingeschreven voor
een opleiding van het Grafisch Lyceum Utrecht.
Contact
Heb je nog vragen op gebied van de intakeprocedure? Neem dan contact op met onze intakecoördinator Paul
van Bussel. Je kunt hem bereiken via onze receptie, tel. (030) 280 70 82 of mailen naar pbussel@glu.nl.
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