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Mbo niveau 2 Minimaal vmbo-basis diploma

Opleiding Mediamaken

Mbo niveau 3 Minimaal vmbo-basis diploma

Opleiding Allround Mediamaken

Mbo niveau 4 Vmbo-diploma van kader-,
gemengde- of theoretische leerweg 
of een overgangsbewijs van havo 3 
naar havo 4

Opleidingen Mediavormgever:
• Animatie en Audiovisuele 

Vormgeving
• Crossmedia
• Game Artist
• Grafische Vormgeving
• RealTime Graphics
• Webdesign
Creatief Software Development
• Web Development
• Game Development
• Extended Reality
Mediamanagement en Marketing

Marketing- en 
Communicatiespecialist

AANMELDPROCEDURE 

Het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) is een 
creatieve vakschool. Alle studenten die 
zich bij ons aanmelden zijn geïnteresseerd 
in vormgeven, techniek en media. We 
helpen je om de juiste opleiding te kiezen. 

IK WIL ME AANMELDEN, WAAR MOET IK OP 
LETTEN?
Je kunt je vanaf begin oktober 2022 via de website aan-
melden voor een mbo-opleiding bij het Grafisch Lyceum 
Utrecht voor schooljaar 2023-2024. 
In het mbo geldt een toelatingsrecht voor studenten: 
• Die zich vóór 1 april 2023 aanmelden;
• Die voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen;
• Die deelnemen aan verplichte intake- en 

kennismakingsactiviteiten.

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

DE WETTELIJKE VOOROPLEIDINGSEISEN JE WORDT DEFINITIEF GEPLAATST ALS

• Je vóór 1 april 2023 hebt aangemeld;
• Je voldoet aan de vooropleidingseisen;
• Je de verplichte welkomstmiddag hebt bezocht;
• Je definitieve studiekeuze hebt bevestigd;
• En de gekozen opleiding nog niet vol zit. 

Vervolgens krijg je van ons een mail of je verplaatst bent. 
Studenten die intern doorstromen hebben voorrang bij 
plaatsing.

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 2023 worden bereikt.
• Het kan gebeuren dat het maximaal aantal 

vastgestelde studieplaatsen wordt bereikt terwijl je 
nog niet bent toegelaten. We kunnen je geen plaats 
garanderen.
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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. We 
informeren je direct als er een plek vrij is.

SWITCHEN NAAR EEN ANDERE OPLEIDING
Dat kan als er nog plek is bij de opleiding. Ten aanzien 
van de nog openstaande plaatsen geldt dat degene 
die zich vóór 1 april 2023 heeft aangemeld, aan de 
vooropleidingseisen voldoet en goed voorbereid 
deelneemt aan de verplichte welkomstmiddag, geplaatst 
wordt. Als je wilt switchen naar een andere opleiding, 
neem je contact op met het Studenten Servicepunt van 
onze school op telefoonnummer 030-2807080 of mail 
naar aanmelden@glu.nl.

DE WELKOMSTMIDDAG
De welkomstmiddag vindt plaats op: woensdag van 
15.00-17.00 uur op de Vondellaan 178 in Utrecht en duurt 
ongeveer 2 uur. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging. 
Mocht je verhinderd zijn, neem dan contact met ons op.

Voor de niveau 2-opleidingen Mediamaken en 
Basismedewerker Printmedia is de welkomstmiddag op 
wisselende dagen.

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

HOE BEREID IK ME THUIS GOED VOOR?
Op de welkomstmiddag willen wij jou zo goed mogelijk 
adviseren. Daarom vragen wij jou om je thuis goed voor te 
bereiden op deze middag. Je hoort van ons waar jij jouw 
voorbereidingsmateriaal kan vinden. We gaan er van uit 
dat je het voorbereidingsmateriaal hebt doorgenomen 
vóórdat je naar de welkomstmiddag komt. Hoe beter jij 
je voorbereid hoe beter wij jou kunnen adviseren in je 
studiekeuze.

HET BEVESTIGEN VAN JE DEFINITIEVE 
STUDIEKEUZE
Na de welkomstmiddag krijg je een e-mail 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 word 
je, als de opleiding van je keuze nog niet vol zit, geplaatst 
en vragen wij je om jouw dossier compleet te maken.

Als de opleiding van je keuze vol zit, word je óf 
automatisch op de wachtlijst geplaatst óf je kiest voor 
een plek bij een opleiding die niet vol zit. Samen met jou 
zoeken we de beste mogelijkheid.

EXTRA BEGELEIDING NODIG?
Het kan zijn dat uit je dossier blijkt dat je misschien vanaf 
de start van je opleiding ondersteuning nodig hebt. Je 
wordt dan uitgenodigd voor een extra gesprek op school 
met een docent van de opleiding.

Samen kijken we wat je nodig hebt.

IK HEB ME AANGEMELD VOOR 1 APRIL 2023, 
EN DAN?
Je kunt je ook na 1 april 2023 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.

In ieder geval geldt dat studenten die vroegtijdig (vóór 1 
april 2023) hebben aangemeld voorrang hebben boven 
studenten die zich na 1 april 2023 hebben aangemeld.

INSCHRIJVING
Zodra je weet dat je geslaagd bent, ontvangen we graag 
een kopie van je diploma en bijbehorende cijferlijst om je 
inschrijving compleet te maken.


