
Het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) 
is een creatieve vakschool. Alle 
 studenten die zich bij ons aanmelden 
zijn geïnteresseerd in vorm geven, 
techniek en media. We helpen je om 
de juiste opleiding te kiezen.  
Je  verdiept je natuurlijk in de verschil 
lende opleidingen bij onze school, 
maar ook in jezelf. Tijdens je deel name 
aan de verplichte onderdelen van 
de aanmeldprocedure onderzoek je 
je motivatie, talenten en interesses. 
Door dit zorgvuldig te doen zet je een 
belangrijke stap voor je toekomst!

IK WIL ME AANMELDEN, WAAR 
MOET IK OP LETTEN?
In het mbo geldt een toelatingsrecht voor studen
ten:

 ! Die zich vóór 1 april 2022 aanmelden; 
 ! Die voldoen aan de wettelijke vooropleidings

eisen die hiernaast genoemd staan;
 ! Die hebben deelgenomen aan de verplichte 

onderdelen van de aanmeldprocedure.

DE WETTELIJKE  
VOOROPLEIDINGSEISEN

Mbo niveau 2:
Opleiding:

minimaal vmbobasis diploma.  
Medewerker Creatieve  
Productie

Mbo niveau 3:
Opleiding:

minimaal vmbokader diploma. 
Creatief DTP’er

Mbo niveau 4: 
 
 
 
Opleidingen:

vmbodiploma van kader,  
gemengde of theoretische leerweg of 
een overgangs bewijs van havo 3 naar 
havo 4 .

 ! Mediavormgever:
 ! Animatie en Audiovisuele  

Vormgeving
 ! Crossmedia
 ! Game Artist
 ! Grafische Vormgeving
 ! Webdesign

 !  Game Developer - 
Game Programmer

 ! Webdeveloper
 !  Mediamanagement en  

Marketing
 ! Communicatie en Marketing

We hanteren op het GLU geen aanvullende eisen. 
Bij een aantal opleidingen wordt wel rekenen/wiskunde   
geadviseerd. 

AANMELDEN VÓÓR APRIL 2022
Je kunt je vanaf begin oktober 2021 via de website 
aanmelden voor een mboopleiding bij het Grafisch 
 Lyceum Utrecht voor schooljaar 2022-2023. Als je bent 
aan gemeld voor 1 april 2022, je voldoet aan de wettelijke 
voor opleidings eisen en je hebt deelgenomen aan de 
verplichte onderdelen van de aanmeldprocedure, dan 
heb je, indien er plek is bij de gekozen opleiding, recht op 
toelating.

AANMELDPROCEDURE 
AANMELDINGEN
VOOR HET STUDIEJAAR 2022-2023



WACHTLIJST
Sommige opleidingen zitten al snel vol. Meld je 
daarom zo snel mogelijk aan. Als de opleiding van 
je keuze vol zit word je automatisch op de wachtlijst 
geplaatst en krijg je van ons een email. 
We informeren je direct als er een plek vrij is. Voor 
de wachtlijst houden we de beschreven plaatsings
volgorde aan. Meld je je aan voor een opleiding met 
een wachtlijst? Dan zoeken we samen naar andere 
mogelijkheden. 
We hebben binnen de school meer opties. We advi
seren je hierover tijdens de studiekeuzecheck.

Op de website www.glu.nl vermelden we voor 
welke opleiding er een wachtlijst geldt.

AANMELDEN NA 1 APRIL 2022
Je kunt je ook na 1 april 2022 nog aanmelden voor 
opleidingen. Je hebt dan echter geen recht op toe
lating. Voor de procedure die dan geldt verwijzen 
we naar het kopje aan het slot van deze procedure. 

NUMERUS FIXUS
We hebben bij alle opleidingen een beperkt aantal plaat
sen. Het aantal studenten dat per opleiding kan starten 
staat op de website vermeld. Houd hierbij rekening met het 
volgende:

 ! Het maximaal aantal vastgestelde studieplaatsen kan 
ook eerder dan 1 april 2022 worden bereikt.

 ! Het kan gebeuren dat het maximaal aantal vastgestelde 
studieplaatsen wordt bereikt terwijl je nog bezig bent 
met de verplichte onderdelen van de aanmeldprocedu
re. We kunnen je geen plaats garanderen.

DE VOLGORDE VAN PLAATSING
Degene die zich vóór 1 april 2022 heeft aangemeld, aan 
de vooropleidingseisen voldoet en als eerste de verplich
te onderdelen van de aanmeldprocedure volledig heeft 
afgerond, krijgt als de gekozen opleiding nog niet vol zit, 
van ons een email dat hij/zij geplaatst wordt. Het is dus 
belangrijk dat je zo snel mogelijk alle onderdelen zoals 
die op de volgende bladzijde zijn aangegeven doorloopt.
Studenten die intern doorstromen, hebben voorrang bij 
plaatsing.

AANMELDPROCEDURE AANMELDINGEN 

VOOR HET STUDIEJAAR 2022-2023 

http://www.glu.nl


SWITCHEN NAAR EEN ANDERE  
OPLEIDING
Dat kan als er nog plek is bij de opleiding. Ten aan
zien van de nog openstaande plaatsen geldt dat 
degene die zich vóór 1 april 2022 heeft aangemeld, 
aan de vooropleidingseisen voldoet en het eerst de 
verplichte onderdelen van de aanmeldprocedure 
volledig heeft afgerond, geplaatst wordt. Als je wilt 
switchen naar een andere opleiding, neem je con
tact op met het Studenten Servicepunt van onze 
school op telefoonnummer 030-2807080 of mail 
naar aanmelden@glu.nl. 

IK HEB ME AANGEMELD, EN DAN?
Heb je je aangemeld en een bevestiging ontvan
gen? Dan checken we eerst of je aan de wettelijke 
vooropleidingseisen voldoet. Ben je niet toelaat
baar? Dan nemen we contact met je op. Ben je 
toelaatbaar? Dan krijg je na je aanmelding een 
uitnodiging per email voor deelname aan de ver
plichte onderdelen van de aanmeldprocedure. Als 
je niet deelneemt vervalt je toelatingsrecht. Mocht 
je verhinderd zijn, neem dan contact met ons op.

DE VERPLICHTE ONDERDELEN 
VAN DE AANMELDPROCEDURE 
ZIJN:
1.  Het maken van de thuisopdrachten.
2.   Gesprekken – Je krijgt altijd een uitnodiging voor 

een studiekeuzecheck.
3. Het bevestigen van je definitieve studiekeuze.

Tijdens je deelname aan de onderdelen van de 
aanmeldprocedure onderzoek je je motivatie, talen
ten en interesses. Samen kijken we welke opleiding 
het best bij je past.

HET MAKEN VAN THUIS OPDRACHTEN
Je start met het maken van de thuisopdrachten. Deze 
staan voor je klaar op je persoonlijke aanmeldpagina. Om 
op je persoonlijke aanmeldpagina te komen klik je op de 
link in de email die je hebt ontvangen. Op deze pagina 
vind je onder het kopje toelichting de uitleg van de op
drachten die je thuis maakt. Lees deze informatie goed 
door voordat je met de opdrachten begint. 

WELKE OPDRACHTEN MAAK IK THUIS?
 ! Digitaal Doorstroom Dossier (DDD);
 ! Een kennismakingsbrief schrijven;
 ! Een kopie van je recente cijferlijst aanleveren;
 ! De oefenopdracht/les. Dit is een opdracht die hoort bij 

de opleiding. We vragen je om de uitwerking mee te ne
men naar de studiekeuzecheck. Sommige opleidingen 
vragen om de uitwerking op je persoonlijke aanmeldpa
gina te uploaden. 

 ! Heb je je aangemeld voor een niveau 2opleiding?  
Dan maak je online een AMN Talentscan.

Je hebt wel even de tijd nodig om alles af te ronden. 
Zodra we de thuisopdrachten van je hebben ontvangen, 
gaan we je dossier bekijken. Je krijgt een email over het 
vervolg van de aanmeldprocedure.

GESPREKKEN
Je krijgt altijd een uitnodiging voor een  
studiekeuzecheck. 

AANMELDPROCEDURE AANMELDINGEN 

VOOR HET STUDIEJAAR 2022-2023 



WAT IS EEN STUDIEKEUZE-
CHECK?
Dit is een gesprek op school. Na een centrale 
ontvangst ga je met een groepje apart zitten. 
Je praat met een docent, student en andere 
kandidaten van je opleiding. Je bespreekt je 
gemaakte oefenopdracht/les en je verwachtingen 
over de opleiding. Heb je al een portfolio? Dan mag 
je dit laten zien. Twijfel je tussen opleidingen? Dan 
kun je dit  bespreken.  
De studiekeuzecheck vindt plaats iedere 
woensdag van 15.00-17.00 uur op de 
Vondellaan 178 in Utrecht en duurt ongeveer 2 uur.
 
Voor de niveau 2opleidingen Medewerker Crea
tieve Productie en Basismedewerker Printmedia is 
de studiekeuzecheck op wisselende dagen.

Tijdens de studiekeuzecheck krijg je een studie
keuzeadvies welke opleiding het best bij je past.  Dit 
advies kan je helpen om je definitieve opleidings
keuze te maken. Overweeg het goed want het is in 
jouw belang om op de goede plek terecht te komen. 
Het studiekeuzeadvies hoef je niet op te volgen.  
De definitieve keuze ligt bij jou.

Het kan zijn dat uit je dossier blijkt dat je misschien 
vanaf de start van je opleiding extra ondersteuning 
nodig hebt. Je wordt dan uitgenodigd voor een ex
tra gesprek op school. Dit gesprek noemen we een 
leerbehoeftecheck. De leerbehoeftecheck kan voor 
of na de studiekeuzecheck plaatsvinden. 
Een extra gesprek is geen vertragende factor voor 
plaatsing ten opzichte van studenten die geen 
extra gesprek nodig hebben. Wij houden hier in de 
plaatsingsprocedure rekening mee.

WAT IS EEN LEERBEHOEFTECHECK?
Dit is een gesprek met een docent van de opleiding over je 
specifieke leerbehoeften. We bekijken of het Grafisch 
Lyceum Utrecht je de nodige aanpassingen of ondersteu
ning kan bieden. De leerbehoeftecheck is ook een verplicht 
onderdeel van de aanmeldprocedure. Het is wenselijk dat je 
ouder(s)/verzorger(s) ook bij dit gesprek aanwezig zijn.
Kijk voor meer informatie over de extra ondersteuning op 
www.glu.nl/begeleiden.

HET BEVESTIGEN VAN JE DEFINITIEVE 
STUDIEKEUZE
Je hebt tijdens je studiekeuzecheck een studiekeuzeadvies 
ontvangen. Na de studiekeuzecheck krijg je een email met 
daarin een link om naar je persoonlijke aanmeldpagina te 
gaan en je definitieve studiekeuze binnen één week door te 
geven. 
Als we je definitieve studiekeuze hebben ontvangen en je 
voorgenoemde onderdelen van de aanmeldprocedure vol
ledig hebt afgerond, word je als de opleiding van je keuze 
nog niet vol zit geplaatst. Je krijgt van ons een email. 

Als de opleiding van je keuze vol zit, word je automatisch 
op de wachtlijst geplaatst. Je kunt ook kiezen voor een plek 
bij een opleiding die niet vol zit. We adviseren je hierover 
tijdens de studiekeuzecheck en zoeken samen naar moge
lijkheden.

AANMELDPROCEDURE AANMELDINGEN 

VOOR HET STUDIEJAAR 2022-2023 



IK HEB ME AANGEMELD NA 
1 APRIL 2022, EN DAN?
Je kunt je ook na 1 april 2022 nog aanmelden voor 
opleidingen. Je hebt dan echter geen recht op 
toelating. Als de opleiding van je keuze vol zit, dan 
kies je voor de wachtlijst of voor een plek bij een 
opleiding die niet vol zit. We zoeken samen naar 
mogelijkheden en adviseren je hierover tijdens de 
studiekeuzecheck.

VOLGORDE VAN PLAATSING BIJ 
AANMELDING NA 1 APRIL 2022
Als de gekozen opleiding nog niet vol zit, zal 
degene die aan de vooropleidingseisen voldoet en 
als eerste de onderdelen van de aanmeldprocedure 
volledig heeft afgerond geplaatst worden.  
Je krijgt van ons een email. In ieder geval geldt dat 
studenten die vroegtijdig (vóór 1 april 2022) hebben 
aangemeld voorrang hebben boven studenten die 
zich na 1 april 2022 hebben aangemeld. 

INSCHRIJVING
Als je geplaatst bent, dan ben je nog niet 
ingeschreven. Voor definitieve inschrijving hebben 
we onder andere nog een kopie van je diploma en 
bijbehorende cijferlijst nodig.

 
SWITCHEN NAAR EEN ANDERE 
 OPLEIDING BIJ AANMELDING NA 
1 APRIL 2022 
Heb je je aangemeld na 1 april 2022 en wil je toch nog 
switchen naar een andere opleiding? Dat kan als er nog 
plek is bij de opleiding. We houden dan de volgorde van 
de plaatsingsprocedure na 1 april aan. Als je wilt switchen 
naar een andere opleiding neem dan telefonisch of via 
email contact op met het Studenten Servicepunt van 
onze school.

 

 
HEB JE VRAGEN? 
Neem dan telefonisch of via email contact met ons op. 
We helpen je graag.

STUDENTEN SERVICEPUNT  
GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
E-mail: aanmelden@glu.nl
Telefoon: (030) 280 70 80
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