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STAP IN DE WERELD  
VAN DE NIEUWE MAKERS
Het Grafisch Lyceum Utrecht is dé vakschool voor creatieve 

doeners in media, vormgeving, communicatie en ICT. Hier leer jij  

hoe die apps op je telefoon, de games die je speelt, een insta-bio,  

de reclameposters op straat of een webwinkel gemaakt worden.

Als nieuwe mediamaker ontwikkel jij vaardigheden die je nodig hebt om 
de vraag van een klant te vertalen in een media-oplossing. Daarin word 
je ondersteund door docenten die middenin de praktijk staan. Je bouwt 
een creatief portfolio op met werk waar je trots op kunt zijn en wordt 
ondergedompeld in de nieuwste technieken. Wist je al dat je je opleiding voor 
een gedeelte zelf kunt invullen? We hebben een groot aanbod van creatieve 
keuzedelen zoals VR/AR, Fotografie en programmeren. Zo geven we jou 
een stevige basis en een goede start in de wereld van mediamanagement, 
vormgeving, softwareontwikkeling en marketing en communicatie!

In deze brochure maak je kennis met onze creatieve opleidingen en met 
de school door verhalen van (oud)studenten, docenten en praktische 
informatie. Op de website hebben we de uitgebreide informatie over alle 
opleidingen voor je verzameld. 

Lastig hè, een opleiding kiezen! Dat snappen wij maar al te goed.  
Daarom hebben we wat tips die je misschien verder kunnen helpen.

Keuzehulp

1  Bedenk wat je leuk vindt om te doen. Wat zijn je interesses? Je talenten?

2 Heb je een paar opleidingen die interessant zijn? Ga op zoek naar meer 
informatie: websites, Open Dagen, beurzen ect.

3 Ben je op een Open Dag? Stel alle vragen die je hebt! Alleen zo kom je écht 
meer te weten.

4 Bespreek de uitkomsten met vrienden, familie of een decaan en onderzoek 
welke opleidingen bij die interesses en talenten passen.

Kijk daarvoor ook eens op kiesmbo.nl.
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Het Grafisch Lyceum 
Utrecht is dé vakschool 
voor creatieve doeners 
in media, vormgeving 
en communicatie. Bij al 
onze opleidingen staat 
creativiteit altijd voorop.

Legenda
Mbo = Middelbaar beroepsonderwijs 
BOL = Beroepsopleidende Leerweg (5 dagen school)
bbl = basisberoepsgerichte leerweg (vmbo)
kbl = kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo) 
gl = gemengde leerweg (vmbo) 
tl = theoretische leerweg (vmbo)

Mediavormgeven*
Niveau 4 | BOL | 3-4 jaar

Richtingen
  Animatie en Audiovisuele Vormgeving 
  Game Artist
  Grafische Vormgeving
  Webdesign
  RealTime Graphics
  Crossmedia (3 jaar)

*Bij aanmelden kies je gelijk voor  

één van de zes richtingen.

Toelating
vmbo-diploma kbl, gl of tl 
mbo-diploma niveau 3 
overgangsbewijs 3 - 4 havo/vwo 
havo-diploma

Mediamanagement  
en Marketing
Niveau 4 | BOL | 3 jaar

Toelating
vmbo-diploma kbl, gl of tl 
mbo-diploma niveau 3 
overgangsbewijs 3 - 4 havo/vwo 
havo-diploma

Marketing en  
Communicatie-
specialist
Niveau 4 | BOL | 3 jaar

Toelating
vmbo-diploma kbl, gl of tl 
mbo-diploma niveau 3 
overgangsbewijs 3 - 4 havo/vwo 
havo-diploma

Allround Mediamaker
Niveau 3 | BOL | 2 jaar

Toelating
vmbo-diploma kbl, gl of tl
mbo-diploma niveau 2 
overgangsbewijs 3 - 4 havo/vwo

Mediamaker
Niveau 2 | BOL | 2 jaar

Toelating
vmbo-diploma bbl, kbl 
mbo-diploma niveau 1 
overgangsbewijs 3 - 4 havo/vwo

Creatief 
Softwaredeveloper*
Niveau 4 | BOL | 3-4 jaar**

Richtingen
  Game Developer
  Webdeveloper 
  Extended Reality (XR)

*Bij aanmelding geef je een voorkeur voor een 

richting aan. Je kiest voor Game Developer, 

Webdeveloper of Extended Reality of Ik weet 

het niet. Na een oriënterend eerste halfjaar 

maak je je definitieve keuze. 

** Versnellen is mogelijk.

Toelating
vmbo-diploma kbl, gl of tl
mbo-diploma niveau 3 
overgangsbewijs 3 - 4 havo/vwo 
havo-diploma
(Wiskunde en/of natuurkunde gewenst.)
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MEDIAVORMGEVEN

Studierichtingen
De studierichtingen binnen de opleiding Mediavormgeven vertonen 
overeenkomsten. Maar ze hebben ook elk een eigen focus en accent. 
Bij aanmelden kies je gelijk voor één van de 6 studierichtingen.

Met de opleiding mediavormgeven 

kan je veel kanten op. Je leert de 

boodschap van de opdrachtgever op 

de juiste manier over te brengen op de 

doelgroep. Je maakt daarbij gebruik van 

verschillende media-uitingen.

Denk aan spetterende video’s en 
animatiefilmpjes, posters, advertenties, 
websites en apps, verpakkingen, games 
en multimedia campagnes. Je leert dat 
allemaal vormgeven en maken. Zo ga je 
aan de slag met het ontwerpen van logo’s 
en huisstijlen. Je leert de ins en outs van 
de Adobeprogramma’s, zoals InDesign, 
Photoshop, Illustrator en Adobe.

Wie ben je?
Jij bent die leergierige creatieveling die 
graag verhalen vertelt en die verhalen 
ook meteen voor zich ziet. Je denkt 
in oplossingen door het probleem uit 
verschillende hoeken te bekijken. Je werkt 
goed samen, maar kunt ook zelfstandig aan 
de slag. Je bent klantgericht en pro-actief. 
Je houdt van mooie dingen maken. 

Wat word je?
Na de opleiding Mediavormgeven kun 
je aan de slag als vormgever bij een 
ontwerp- en reclamebureau, een (online) 
multimediabureau, webbureau, game-studio 
of audiovisueel bedrijf. Sommige studenten 
starten een eigen bedrijf of gaan als 
zelfstandige op projectbasis werken. Of je 
kunt doorstuderen op het hbo, bijvoorbeeld 
een kunstacademie, Communication and 
Multimedia Design en Interaction Design.

NIVEAU 4   |   4 JAAR

ANIMATIE & AUDIOVISUELE 
VORMGEVING
In deze studierichting gaan techniek en creativiteit hand in hand.  
Je leert alles over het vormgeven van video en animatie. Opstellen van 
een storyboard? Check. Opnames maken en eindmontage? Ook check. 
Daarnaast ga je aan de gang met visual effects, met een greenscreen 
bijvoorbeeld. En je leert animeren. In 2D, 3D en stop motion. In vier jaar 
leer je de mooiste verhalen vertellen met bewegende beelden. Video en 
geluid breng je perfect samen. 

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/animatie-audiovisuele-vormgeving 

NIVEAU 4   |   4 JAAR

GAME ARTIST
Je leert alles over games maken, in 2D en 3D. Welke spelelementen 
zijn belangrijk? En hoe maak je de vetste visual effects? Daar ga jij je in 
verdiepen. Je gaat werken met professionele game-engines zoals Unity.  
Je werkt samen met de programmeur/Game Developer, want samen breng 
je jouw ontwerp tot leven. Na vier jaar heb je alle skills om jezelf Game 
Artist te noemen. 

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/game-artist

‘ Nu leer ik in Photoshop dingen uitknippen 
of juist toevoegen. Moet je daar super 
technisch voor zijn? Nee hoor, je wordt in 
alle programma’s eerst goed meegenomen.’ 
Eva Teunissen // Student Mediavormgeven - Animatie Audiovisuele Vormgeving

M
E

D
IA

V
O

R
M

G
E

V
E

N

12 13

https://www.glu.nl/opleiding/animatie-audiovisuele-vormgeving/
https://www.glu.nl/opleiding/game-artist/


NIVEAU 4   |   4 JAAR

GRAFISCHE VORMGEVING
Bij de studierichting Grafische Vormgeving leer je alles over vormgeving: 
lay out, typografie en kleur- en beeldgebruik. Je leert onderzoeken, anders 
kijken en verkent allerlei ideeën. Je gaat aan de slag met huisstijlen en leert 
een logo te maken en toe te passen, zowel on- als offline. En natuurlijk 
ga je aan de slag met programma’s als Photoshop, InDesign en Illustrator. 
Na vier jaar studie heb je een portfolio opgebouwd en kun je als grafisch 
vormgever aan de slag.

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/grafische-vormgeving

NIVEAU 4   |   4 JAAR

WEBDESIGN
Als webdesigner ontwerp je interactieve en dynamische mediaproducten. 
Denk bijvoorbeeld aan een digitaal magazine met verschillende functio-
naliteiten dat beschikbaar is op zowel je mobiel, je tablet als op je laptop. 
Ook leer je bij de opleiding Webdesign alles over conceptontwikkeling en 
interface design, gebruiksvriendelijkheid en navigatie. 

In vier jaar leer je dit te vertalen naar goed werkende, goed vormgegeven 
en gebruiksvriendelijke websites, apps of digitale platforms. Hierbij werk 
je samen met webdevelopers. Want zij programmeren de techniek achter 
jouw designs.

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/webdesign

NIVEAU 4   |   4 JAAR

REALTIME GRAPHICS
RealTime Graphics is een nieuwe studierichting waarbij de skills van film en 
gaming samenkomen. Steeds vaker worden in de tv-wereld hele studio’s 
vervangen door een virtuele wereld op de computer. De technieken die 
daarvoor gebruikt worden, lijken veel op de technieken uit de game- en 
virtual reality wereld. Tijdens deze opleiding leer jij hoe je zo’n virtuele 
wereld bouwt. In vier jaar ga je aan de slag met storytelling, video-editing 
en motion graphics en nog veel meer. 

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/realtime-graphics 

NIVEAU 4   |   3 JAAR

CROSSMEDIA
Bij Crossmedia leer je alles over vormgeven voor verschillende media. Hoe je 
een idee uitwerkt tot een echte (reclame)campagne bijvoorbeeld. Ook leer 
je de basis van online marketing, zodat je weet hoe je zo’n campagne moet 
voeren. Na drie jaar heb je alle skills om naar het hbo door te stromen. Of om 
als crossmedia specialist aan de slag te gaan. Je leert vormgeven, ideeën 
uitwerken tot een campagne en gaat online en offline aan de slag.

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/crossmedia
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We zijn altijd online. Met dank aan alle 

websites en apps die 24 uur per dag 

draaien en de games die we spelen.

Bij de opleiding Creatief Softwaredeveloper 
ontdek je wat er achter de schermen gebeurt 
bij apps, websites, games en extended 
reality (XR). Je leert hoe ze van binnen en 
buiten in elkaar zitten. Zo weet je straks 
precies hoe je een app bouwt, een website 
gebruiksvriendelijk maakt, een vette game 
ontwerpt of een echte en virtuele omgeving 
met elkaar combineert. De opleiding Creatief 
Softwaredeveloper is een vierjarige niveau 
4 opleiding, met een mogelijkheid tot 
versnellen (drie jaar).

Wie ben je?
Je gaat een complexe technische uitdaging 
niet uit de weg. Je hebt wiskundig inzicht 
en bent nauwkeurig en precies. Je houdt 
van computers en begrijpt codes en 
programmeer talen. Je bent op de hoogte 
van de ontwikkelingen op het gebied van 
web, games, VR, AR en XR. Geen digitale 
puzzel is te moeilijk voor jou!

Wat word je?
De vraag naar creatieve software-
ontwikkelaars is groot. Je kunt aan de slag 
in verschillende sectoren van de economie, 
zoals de brede ICT-sector, game-industrie, de 
creatieve sector, de zorg en nog veel meer. 

Wil je liever doorstuderen, dat kan op het 
hbo. Denk aan ICT, Bedrijfskunde, Electrical 
Engineering, Communicatie en Mediadesign 
of Creative game and mediatechnology. 

Gemeenschappelijk halfjaar
Bij deze opleiding start je met een gemeenschappelijk halfjaar. In dit 
halfjaar maak je kennis met de basis van programmeren en de drie 
studierichtingen: Game Developer, Webdeveloper en Extended Reality 
(XR). Na dit halfjaar kies je voor één van deze drie studierichtingen. 
Gedurende de studie kun je nog wisselen van richting.

CREATIEF  
SOFTWARE DEVELOPER

NIVEAU 4  |  4 JAAR

GAME DEVELOPER –  
GAME PROGRAMMER
Bij deze richting leer je alles over het bouwen van games. Je maakt kennis 
met verschillende technieken. Van code schrijven tot gameplay en rapid 
prototyping. Je maakt je verschillende programmeertalen zoals C# eigen. 
Na vier jaar heb je alle skills om de gamewereld te veroveren en bouw je de 
ene na de andere vette game.

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/game-developer-game-programmer

NIVEAU 4  |  4 JAAR

WEBDEVELOPER
Kies jij voor de richting Webdeveloper dan leer jij alles over programmeren 
en werken met code voor websites en apps. Je schrijft zelf code en 
zorgt er samen met de webdesigner voor dat de website of app goed 
functioneert. Na vier jaar zorg jij voor de techniek die nodig is om deze 
sites en apps te bouwen.

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/webdeveloper
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‘ Ik vind het hier superleuk en ben echt 
verrast door het enthousiasme van 
studenten en docenten. Je ziet echt  
zoveel mensen met plezier bezig zijn.’ 
Kellin Schaap // Student Creatief Softwaredeveloper - Game Developer
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‘ Toen ik op de middelbare school  
zat, keek ik op Youtube oude games  
uit de jaren 80 en 90. Die hebben mij 
nieuwsgierig gemaakt naar hoe  
games worden gemaakt.’

NIVEAU 4  |  4 JAAR

EXTENDED REALITY (XR)
De VR-bril ken je waarschijnlijk van het gamen. Maar er zijn steeds meer 
toepassingen. Niet alleen for fun, ook hele serieuze in ziekenhuizen of 
bouw. In de studierichting Extended Reality (XR) leer je de programmeer-
talen om deze virtuele werelden te bouwen, zodat gebruikers er een 
levensechte ervaring in hebben. 

Omdat de mediatechniek niet stil staat werk je ook aan de next step: de 
combinatie van virtuele werelden met de tastbare werkelijkheid van het 
echte leven. Een netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele 3D-ruimtes 
waarin de gebruikers, vaak door middel van avatars, interactief kunnen 
rondkijken en meedoen (metaverse).

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/extended-reality
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NIVEAU 4  |  3 JAAR

MEDIAMANAGEMENT  
EN MARKETING 
Media slim inzetten zodat bedrijven extra opvallen. Een 

mediacampagne bedenken, in gang zetten en andere mensen 

meekrijgen. Klanten adviseren, regelen en organiseren. 

Bij Mediamanagement en Marketing leer je welke media nodig zijn om het 
doel van de opdrachtgever te bereiken. Van YouTube tot social media, van 
flyers tot posters in bushokjes, van een radiocampagne tot een evenement. 
Je leert presenteren, onderzoeken, onderhandelen, samenwerken, plannen. 
Daarnaast leer je vormgeven met bijv. Indesign, Photoshop en Illustrator  
en kun je straks zelf een digitale nieuwsbrief maken of filmpjes monteren. 
Je leert ook mediaproducties opzetten en begeleiden, zodat je als producer 
bij de televisie aan de slag kunt. 

Als mediamanager manage je geen mensen, maar media of projecten. Je gaat 
in gesprek met opdrachtgevers. Je weet alles van media en kunt veel zelf 
maken. Je weet ook wat het kost om de juiste professionals in te schakelen. 

Zit je al in havo 4 of 5 en wil je toch liever naar het mbo? Dan kun je 
halverwege het eerste schooljaar met deze opleiding starten. Je volgt dan 
een versneld programma dat 2,5 jaar duurt.
 
Wie ben je? 
Je bent een echte verbinder en stressbestendig. Zo iemand die plannen 
maakt en taken verdeelt. Je bent creatief in het ontwerpen en in het 
bedenken van oplossingen als iets anders loopt dan verwacht. 

Wat word je? 
Je gaat aan de slag in de mediasector, zoals de radio- en televisiewereld. 
Maar ook bij marketing-, PR-, evenementen- en reclamebureaus. 
Doorstuderen kan op het hbo, bijvoorbeeld Creative Business. 

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/mediamanagement-marketing

NIVEAU 4  |  3 JAAR

MARKETING- EN 
COMMUNICATIESPECIALIST
Toffe beelden en creatieve teksten posten op social media. 

Moeiteloos en trefzeker schrijven. Adviseren van interne en 

externe klanten en beeld bewerken. 

Bij deze opleiding leer je alles om de doelgroepen van bedrijven aan 
te spreken. Zo doe je onderzoek naar de doelgroep en gebruik je de 
resultaten om je boodschap over te dragen. Je schrijft marketing – en 
communicatieplannen. En je leert interviews af te nemen en uit te werken 
in artikelen en blogs. Je maakt daar zelfs je eigen fotoreportages bij. Je 
kunt creatief en zakelijk schrijven voor on- en offline middelen. Na drie jaar 
weet je als geen ander hoe je je doelgroep benadert, inclusief de beelden 
daarbij horen. Je kunt de content van de website van je bedrijf maken en 
vullen en er zelfs infographics voor maken. Hoe gaaf is dat! In de tweede 
klas krijg je Spaans. Hola!

Communiceren gaat vaak via beelden. Vandaar dat je bij ons op het GLU 
veel ontwerpvakken krijgt. Hoe gaaf is het als jij foto's kunt bewerken, 
voor jouw bedrijf de posts op de socials kunt maken en een filmpje kunt 
monteren en op de site kunt zetten. Dit is wat wij jou leren!

Wie ben je?
Jij bent creatief, je maakt gemakkelijk contact en bent stressbestendig.  
Je houdt van taal en verhalen vertellen; content maken.

Wat word je?
Je kunt aan de slag bij bedrijven in uiteenlopende sectoren. Van profit 
tot non-profit en overheid. Bijna elk bedrijf heeft wel een marketing – 
communicatieafdeling. Doorstuderen kan op het hbo, bijvoorbeeld de 
School voor Journalistiek, de opleiding Communicatie of Creative Business. 

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/communicatie-marketing

20 21
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NIVEAU 3  |  2 JAAR   

ALLROUND MEDIAMAKER
 

Samen met een grafisch vormgever een ontwerp opmaken tot  

een (fysiek) eindproduct. Vormgeven en beeldbewerken. 

Bij de opleiding Allround Mediamaker leer je beeldbewerken, vormgeven, 
opmaken van digitale bestanden en werken met ontwerptools als 
Photoshop, Ilustrator en InDesign. Kun jij eindeloos door magazines 
bladeren? Of maak jij graag mooie dingen? Dan is de opleiding Allround 
Mediamaker echt iets voor jou. Jij maakt van een mooi ontwerp een 
technisch correct bestand wat klaar is voor productie. Uiteindelijk lever je 
een goed digitaal of geprint eindproduct op.

Wie ben je?
Je bent een pietje precies en hebt technische kennis. Je werkt graag 
achter een computer. Je houdt ervan om mooie dingen te maken. Je kunt 
goed samenwerken, maar kunt ook zelfstandig aan de slag. 

Wat word je?
Je wordt breed opgeleid, zodat je op verschillende plekken in grafisch 
productieproces ingezet kunt worden. Je gaat aan de slag in een drukkerij, 
webdesignbureau, een copyshop of reclame- of ontwerpstudio. 

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/allround-mediamaker

De opleidingen Mediamaker (niveau 2) en 
Allround Mediamaker (niveau 3) werken 
nauw samen. Je wordt geplaatst op basis 
van je vooropleiding, met vmbo-basis is dat 
op niveau 2 en met vmbo-kader of hoger 
is dat op niveau 3. Doordat de opleidingen 
in het eerste jaar ongeveer hetzelfde 
programma aanbieden kun je makkelijk 
overstappen van het ene naar het andere 
niveau. We kijken daarvoor, samen met jou, 
naar wat het beste bij je past. 

Niveau 2 of niveau 3
Het verschil tussen de opleidingen zit 'm er 
voornamelijk in dat er binnen de niveau 3 
opleiding meer ruimte is voor eigen initiatief 
en zelfstandigheid, met name op het gebied 
van plannen en organiseren. Als dat je goed 
ligt kun je misschien uitstromen als Allround 

Mediamaker. Als je het prettig vindt om het 
vak eerst te leren kennen in kleinere, minder 
complexe opdrachten dan kun je uitstromen 
als Mediamaker. Daarna kun je alsnog 
instromen bij niveau 3.

Niveau 3 of niveau 4
Wil jij graag mooie grafische producten 
maken en heb je een kaderdiploma. Dan 
kun je starten met de niveau 4 opleiding 
Mediavormgeven, waar je werkt aan 
concepten. Voel je je echter nog niet zo 
comfortabel met het abstracte en wil je 
liever met concrete opdrachten aan de slag, 
dan is de opleiding Allround Mediamaker 
(niveau 3) een goed idee voor jou. Je leert 
de tools kennen die je nodig hebt om de 
concepten van de mediavormgever te 
maken tot een concreet eindproduct.

‘ Je leert alles wat tussen het idee en het 
eindproduct zit. Van ontwerpen tot het werken 
aan grote drukmachines. Het is supermooi om 
een eindproduct echt in handen te hebben.’

Mediavormgeven Doorstroom
Heb je de opleiding niveau 3 afgerond? Dan kun je doorstromen naar 
de verkorte opleiding Mediavormgeven Doorstroom (MVD) op niveau 4. 
Na nog twee jaar studeren heb je een niveau 4 opleiding op zak.

MOOIE GRAFISCHE 
PRODUCTEN MAKEN  
OP NIVEAU 2, 3 OF 4
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NIVEAU 2  |  2 JAAR

MEDIAMAKER
 

Van een mooi ontwerp een technisch goed, printklaar  

document maken. 

Je leert hoe je een document goed aanlevert om gedrukt te kunnen 
worden. Je werkt met de creatieve softwareprogramma's Photoshop, 
Illustrator en Indesign. Je leert hoe je speciale materialen bedrukt. Je 
maakt verpakkingen, flyers, folders en posters en bedrukt bijvoorbeeld 
t-shirts. Jij bent verantwoordelijk voor het eindproduct. Geprint of  
digitaal. Jij checkt of alles goed is aangeleverd en of de kleuren kloppen. 
Met moderne machines ga jij het drukwerk vouwen, binden en snijden.

Wie ben je?
Je bent heel precies en let de details. Je wordt er blij van iets tastbaars 
maken. Je bent een echte maker. 

Wat word je?
Je gaat aan de slag in een drukkerij of mediaproductiebedrijf. Natuurlijk 
kun je ook doorstormen naar een niveau 3 opleiding. 

Meer informatie? Kijk op: glu.nl/opleiding/mediamaker

‘ Het lijkt me heel leuk om later bij 
een drukkerij te gaan werken, maar 
misschien ga ik na deze opleiding  
ook nog wel verder studeren.’

24 25
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Niveau 1 – Entreeopleiding (1 jaar)
Na deze opleiding voer je onder begeleiding eenvoudige taken uit.

Niveau 2 – Basisberoepsopleiding (1 – 2 jaar)
Je doet praktisch uitvoerend werk. Meer gecompliceerde  
routines en standaardprocedures. Je hebt een startkwalificatie  
op de arbeidsmarkt.

Niveau 3 – Vakopleiding (2 – 4 jaar)
Je werkt volledig zelfstandig en je geeft leiding aan collega’s.

Niveau 4 – Middenkader / Specialistenopleiding (3 – 4 jaar)
Je ontwikkelt voor de beroepsuitvoering nieuwe procedures en geeft 
leiding binnen de organisatie. Je hebt specialistische taken, bent 
breed inzetbaar en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken. Bij sommige opleidingen op niveau 4 word je manager.

HANDIG OM TE WETEN NIVEAUS  
OP HET MBO
Het mbo kent vier niveaus. De niveaus zeggen iets over de mate van 
verantwoordelijkheid die jij straks krijgt wanneer je met je diploma aan de 
slag gaat in de beroepspraktijk. Bij het GLU kun je een opleiding volgen op 
niveau 2, 3 en 4.

Praktijklokalen
In onze school hebben we verschillende 
praktijklokalen. Hier kun je met professionele 
apparatuur en machines aan de slag. In de 
foto- en filmstudio werk je met geavanceerde 
camera’s en lampen. In de werkplaats Work4U 
staan printers en snijmachines die je ook in 
een echte drukkerij zult tegenkomen. In het 
Gamelab experimenteer je met VR/AR.

Vakken
Bij alle opleidingen heb je praktijkvakken, 
algemene vakken (rekenen, Nederlands,  
Engels en burgerschap), projecten, keuze delen 
en stages. Alles afgestemd op de praktijk.

Stage
Een groot deel van je opleiding ga je op 
stage. Je leert snel en veel door te werken  
in het bedrijfs leven. Het stagebureau,  
Bureau Bedrijfscontacten van het GLU helpt 
iedere student met het zoeken naar een 
passende stage.

ELO
Op de ELO (Elektronische Leeromgeving) vind 
je lesmateriaal, opdrachten en uitleg. Via de 
ELO kom je ook bij je rooster, e-mail en cijfers.

Lestijden
Het studiejaar is verdeeld in periodes van 
ongeveer 10 weken. Voor elke periode wordt 
een nieuw rooster gemaakt. De lessen worden 
gepland tussen 08.30 en 16.30 uur. Sommige 
lessen worden online gegeven.

‘ Het is tof om op mijn stage  
alles wat ik op school heb geleerd  
in praktijk te kunnen brengen.’

28 29



VOOR OUDERS

Studiefinanciering en DUO 
Studenten vanaf 18 jaar hebben recht op studiefinanciering.  
Vanaf 16 jaar krijgen studenten al een OV-reisproduct. 
Ga voor meer informatie naar duo.nl.

Ouders spelen vaak een belangrijke rol in  
de keuze van een studie van een kind.  
U kunt uw kind begeleiden in dit proces:

 · Praat over interesses en talenten  
met uw kind.

 · Praat ook met de mentor of decaan  
van uw kind.

 · Bekijk samen websites en verzamel 
informatie over opleidingen. Bijvoorbeeld 
via studiekeuze123.nl of kiesmbo.nl.

 · Bezoek Open Dagen van meerdere 
scholen. Het is belangrijk dat uw kind zich 
goed voelt bij een opleiding en de school. 
Stel vragen aan studenten en docenten.

 · Bezoek de pagina glu.nl/ouders voor  
meer informatie.

Begeleiding
Bij het Grafisch Lyceum Utrecht leert (en 
mag) een student op eigen benen staan. 
We stimuleren zelfstandigheid, en zorgen 
ervoor dat er altijd passende begeleiding is. 
Daarmee beginnen we eigenlijk al voordat uw 

kind is aangenomen met een kennismaking, 
waarmee we onder andere kijken of de 
gekozen opleiding wel bij uw kind past. 
Tijdens de opleiding houdt een studie-
loopbaan-begeleider (slb’er) samen met 
de student de persoonlijke ontwikkeling en 
voortgang van de studie in de gaten. 

Tijdens de stage zorgt een stagedocent 
voor de juiste begeleiding. Ook voor extra 
ondersteuning hebben we verschillende 
mogelijkheden. Kijk voor meer informatie  
op onze website.

Kosten
Tot 18 jaar is studeren aan het mbo gratis. 
Bij het GLU houden we de kosten zo 
laag mogelijk. Studiemiddelen (boeken 
en software) zijn gratis. Kijk voor meer 
informatie over kosten voor laptops en 
excursies op glu.nl. Studenten van 18 jaar 
en ouder betalen lesgeld. Kijk voor meer 
informatie op rijksoverheid.nl.
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7 min. totaal

11 min. totaal

8 min. > Vondellaan
18 min. > Kon. Wilhelminalaan

Loca
e 1
Vondellaan 178
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Balijelaan

Halte
CS Jaarbeurszijde
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Utrecht CS

Sta
on
Vaartsche Rijn

Loca
e 2
Kon. Wilhelminalaan 7

AANMELDPROCEDURE VOOR IEDEREEN 
BEREIKBAAR

Vanaf station Utrecht CS kun 
je met de trein of tram naar 
station Vaartsche Rijn reizen.Check alle voorwaarden op glu.nl/aanmelden 

Aanmelden
Vanaf 1 oktober via glu.nl/aanmelden.

Uitnodiging welkomstmiddag
Als je voldoet aan de wettelijk vooropleidingseisen ontvang je een uitnodiging  

voor een welkomstmiddag. Bereid je thuis goed voor. 

Studieadvies
Na afloop van de welkomstmiddag ontvang je een studieadvies  

en maak je je keuze definitief.

Toelating
Heb je je voor 1 april aangemeld, je diploma op zak en heeft de opleiding nog plek?  

Dan word je geplaatst.

Leerbehoeftecheck
Indien jij extra ondersteuning nodig hebt of wij aanvullende vragen hebben aan jou,  

ontvang je een uitnodiging voor een leerbehoeftecheck.

Aanmelddossier
Na je studieadvies maak je je aanmelddossier compleet. 

Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
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ONS ONDERWIJS
Projectonderwijs
Projectonderwijs is bij alle opleidingen een 
belangrijk onderdeel van het curriculum.  
In een project werk je samen met mede-
studenten aan opdrachten van echte 
opdracht gevers. Vaak wordt het eindproduct 
ook door de opdrachtgever in gebruik 
genomen.

Het Bureau
Het BUREAU is de plek waar je als student 
van een van onze opleidingen op school  
al werkervaring opdoet. Zo kun je nog beter 
voorbereid op stage. Ongeveer een half jaar 
lang werk je er – parttime en met elkaar - 
aan verschillende opdrachten. Hier maken 
studenten van meerdere opleidingen binnen 
het GLU samen verschillende media-uitingen. 

Belangrijkste uitgangspunt bij Het BUREAU? 
Leren door te doen! Van het eerste klanten-
contact en het opstellen van een offerte tot 
de presentatie van een design. Ga voor meer 
informatie naar glu.nl/het-bureau.

Stage
Ons stagebureau Bureau Bedrijfscontacten 
heeft een database met 5700 erkende 
stagebedrijven. Zij zorgen ervoor dat er  
voor iedereen een passende stageplek is.

Studio S2B
Het is ook mogelijk om stage te lopen bij 
onze eigen leerbedrijf Studio S2B. Bij deze 
professionele ontwerp- en dtp studio werkt 
ieder half jaar een andere groep studenten  
van verschillende opleidingen aan 
opdrachten van echte klanten.

Keuzedelen
Naast de verplichte vakken volg je 
tijdens je opleiding ook keuzedelen. 
Met de keuzedelen verdiep en/
of verbreed je jouw kennis en 
vaardigheden. Je kunt je dus 
specialiseren in de richting die jij het 
liefst op wilt. We hebben een groot 
aanbod van (creatieve) keuzedelen!  
Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld 
‘Illustreren’, ‘Fotografie’, ‘VR/AR’, 
maar ook 'Oriëntatie op ondernemen' 
of 'Voorbereiding op hbo'. Je gaat 
keuzedelen volgen samen met 
studenten van andere opleidingen. 
Dat is hartstikke inspirerend.
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‘Op het mbo 

moet je veel 

zelfstandiger 

werken dan op 

de middelbare.’

https://www.glu.nl/het-bureau/


DOCENTEN MET ÉÉN 
BEEN IN DE PRAKTIJK

Rob van Velsen
Docent Animatie en Audiovisuele 
Vormgeving (o.a. audiovisuele 
vormgeving en stagecoördinator)

Doet tevens: 
Voice-over en is voice actor

“Ik vertel vaak verhalen over 
praktijksituaties van ‘vallen en 
opstaan’. Menselijk en herkenbaar. 
Dit helpt studenten ontspannen 
te leren experimenteren. Maar het 
inspireert ook om de volgende  
stap te willen zetten.”

Nicky Kok
Docent DTP en Printmedia  
(o.a. Loopbaan, Ondernemend  
Gedrag en Visualiseren)

Doet tevens: 
Logo en Life designer
www.itsmylifedesign.com

“Ik combineer mijn passie voor 
creativiteit en wat er in mensen 
omgaat in mijn baan als docent, 
mentor en coach op het GLU. 
In mijn bedrijven LOGOdesign 
en LIFEdesign heb ik in beide 
vakgebieden veel ervaring 
opgebouwd. Ander som werkt 
dat ook weer prikkelend voor het 
opbouwen en schrijven van mijn 
lessen waar ik weer input uit de 
praktijk kan halen. Zo sluiten de 
lessen goed aan op de actualiteit.”

Anita Klomps
Docent Mediavormgeven - Crossmedia
(o.a. het vak grafische vormgeving)

Doet tevens:
Grafisch vormgeven van boeken, 
advertenties, kunst en interieur.  
Eigen bedrijf A-graphics design.

“Voor mij is de afwisseling van 
lesgeven en werken in de praktijk de 
beste combinatie. Als zelfstandige 
werk ik veel alleen. Op school 
geniet ik van het contact met de 
studenten en collega’s. Door de 
opdrachten van mijn bedrijf houd ik 
feeling met de praktijk. Ik gebruik 
mijn werkervaring vaak in de les. Ik 
vertel ze wat er goed en wat er mis 
ging. Ik leer de studenten plannen 
èn om niet alleen vanuit een eigen 
perspectief te denken. Ik stimuleer 
ze om aan de klant meerdere voor-
beelden te laten zien. Uit de reactie 
van de klant weet je welke kant hij of 
zij op wil. Dit scheelt heel veel tijd.”

Meer weten over onze 
docenten, ga dan naar glu.nl.

Onze docenten staan vaak nog met één 
been in de praktijk. Daardoor blijven ze up to 
date en weten ze wat er speelt in de markt. 
Die ervaring nemen ze mee de klas in.

LINKEDIN

LINKEDIN

LINKEDIN
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TOFFE EXTRA’S
GLU Talent
Wil jij je buiten de lessen om verder ont-
wikkelen? Nieuwsgierige en eigenzinnige 
studenten krijgen bij ons de kans om  
op onderzoek uit te gaan. Het GLU  
Talentprogramma heeft verschillende  
programma’s waaruit je kunt kiezen.  

Je krijgt de kans een keer iets heel anders  
te doen dan wat je normaal in je opleiding 
zou doen. Je wordt begeleid door vakkundige 
gepassioneerde docenten en werkt samen 
met studenten van andere opleidingen.  
De programma’s lopen uiteen van  
fotografie, technisch experimenteren  
tot een studiereis naar Zuid-Afrika.

Buitenlandstage
Steeds meer studenten zoeken een stage-
plaats buiten de grenzen van Nederland. 
Ervaring opdoen als werknemer binnen een 
bedrijf is voor hen niet voldoende. Zij zoeken  

een extra uitdaging in een vreemde taal en 
cultuur. Voorop staat dat een buitenlandse 
stage erg goed is voor je persoonlijke ontwik-
keling. Je krijgt een bredere kijk op de wereld 
en het staat goed op je CV. Je maakt van 
binnenuit kennis met andere (bedrijfs-)  
culturen en vaak houd je er leuke contacten 
en vriendschappen aan over. Studenten  
liepen al stage in Griekenland, Zweden, 
Duitsland, België, Portugal, Spanje, Ierland 
en ook in Amerika. Binnen Europa kunnen 
studenten gebruik maken van financiële  
ondersteuning vanuit een Erasmusbeurs.

Excursies
Als je aan onze examenkandidaten vraagt: 
‘Wat was je leukste ervaring van je tijd op  
het GLU?’ dan staat de excursie naar Berlijn 
toch wel in de top 3. Naast Berlijn staan er 
diverse meerdaagse excursies naar binnen- en 
buitenland op het programma. En we bezoeken 
regelmatig een museum of tentoonstelling.

‘Berlijn was een indrukwekkende, bijzondere en vooral een  

hele gezellige week. Vol met nieuwe dingen ontdekken, 

mensen leren kennen en ook nog eens leerzaam! Het 

bezoek aan concentratiekamp Sachsenhausen was heel 

indrukwekkend. Maar de workshop van Rylsee, een Zwitserse 

kunstenaar, vond ik wel heel erg tof. Hij maakt hele mooie 

handgetekende lettertypen en typografie.’

Skills en MBO’ers pakken aan
Hou je van een extra uitdaging en wil je jouw skills laten zien op 
jouw vakgebied? Dan kun je meedoen aan de jaarlijkse Skills Heroes 
vakwedstrijden voor het mbo. Na een voorronde op school zijn er landelijke 
kwalificatiewedstrijden met uiteindelijk de spannende nationale finale 
waarin studenten strijden om de titel én een plek bij de WorldSkills finale.

Tijdens de verkiezing van De landelijke ambassadeur van het mbo, 
‘MBO’ers pakken aan’, strijden ieder jaar studenten van mbo instellingen 
door het hele land om de titel. Ook het GLU doet ieder jaar mee. Het 
studiejaar 2021-2022 mocht onze student Mediamanagement en 
Marketing, Louise Babel deze titel dragen. Als ambassadeur en het gezicht 
van het mbo-onderwijs zette zij dit Mega Belangrijk Onderwijs op de kaart. 

Ashley Veld // Oud-student Grafische Vormgeving

Louise B
abel // Landelijke am

bassadeur van het m
bo 2021-2022
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KENNISMAKEN
 

Enthousiast geworden? Nieuwsgierig naar het Grafisch Lyceum 

Utrecht? Bezoek een Open Dag of oriëntatieworkshop! Maak kennis 

met onze docenten en studenten, stel al je vragen en proef de 

sfeer. We zien je graag!

Open dagen
 · Zaterdag 19 november 2022
 · Zaterdag 21 januari 2023
 · Donderdag 16 maart 2023 (avond)

Studiekeuzebeurs
Bezoek onze stand tijdens de Studiekeuzebeurs in de Jaarbeurs Utrecht 
op 25 en 26 november 2022. Kijk op studiekeuzebeurs.nl.

Oriëntatieworkshop
In december en februari organiseren we oriëntatieworkshops. Je maakt 
kennis met de opleidingen en de school, zodat je straks een juiste keuze 
kunt maken. Kijk voor meer info op glu.nl/orientatieworkshop.

Rondleiding
Sfeerproeven op een reguliere schooldag? Geef je op voor een rondleiding.  
Stuur een mail naar rondleiding@glu.nl en geef je op. Vermeld daarbij de 
opleiding waarin je geïnteresseerd bent.

Jenny Bloem (links op foto) // Student Mediamaker

‘ Omdat ik het zo naar mijn zin heb,  
heb ik mij opgegeven voor het  
promoteam van het GLU. Ik ben bij  
Open Dagen en spreek op voorlichtings-
avonden op middelbare scholen.’
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STUDENTEN  
AAN HET WOORD

‘Door de keuzevakken kan je buiten je comfortzone 
gaan, nieuwe dingen ontdekken en ik vind het 
belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om samen  
te werken met mensen van andere opleidingen  
omdat je elkaar zo veel kan leren. Het liefst zou ik  
voor een week alle muren slopen en iedereen in 
een ruimte zetten om te kijken wat er zou gebeuren. 
Doordat je tijdens je studie in aanraking komt met  
zo veel verschillende vakken, kan het zijn dat je  
passie die je dacht te hebben 180 graden omdraait.  
De keuzedelen geven je niet alleen verdieping,  
maar ook de mogelijkheid om verder te kijken.’

Wil je meer weten over de keuzedelen? 
Ga dan naar glu.nl.

‘Toen ik aan deze studie begon, had ik niet kunnen 
bedenken wat ik nu allemaal aan het doen ben. Ik 
heb een diploma Webdesign, én drie eigen bedrijven! 
Het starten van die bedrijven is ontstaan tijdens het 
(school)vak E-commerce. Daarvoor moesten we een 
jaar lang werken aan het opzetten van een innovatief 
bedrijf. Ik was zo enthousiast over mijn businessplan 
dat ik het zonde vond om er niks mee te doen. Via 
de Young Lady Business Academy heb ik mijn plan 
verder uit kunnen werken tot eerst één en nu zelfs 
drie bedrijven, gericht op het plasticvrij maken van 
de reis- en hotelbranche en ik ontwerp websites.’

Bekijk wat Mila allemaal doet voor haar drie 
bedrijven via haar LinkedIn pagina.

Floriane lo Turco
Oud-student Mediamanagement en Marketing

‘Ik vond het lastig om een studie keuze 
te maken, dus ik heb in eerste instantie 
gekeken naar welke school ik leuk vond.  
Van een vriend hoorde ik positieve verhalen 
over het Grafisch Lyceum Utrecht. En ook 
tijdens de Open Dag hing er een relaxte 
sfeer. Het is een gezellige school, waar 

iedereen zichzelf is en mag zijn. Daarna  
ben ik pas gaan kijken naar de opleidingen 
die hier te volgen zijn, en welke opleiding  
mij dan interessant leek. Dat klinkt 
misschien gek, maar voor mij werkte dit 
perfect. De studie die ik heb gekozen is  
heel breed. Daar kan je alle kanten mee op.’

Dewi Mac Donald
Oud-student Mediavormgeven - 

Animatie en Audiovisuele Vormgeving

Mila Duterloo 
Oud-student  

Mediavormgeven - Webdesign

‘ De studie die ik 
heb gedaan is zo 
breed, daar kan ik 
eigenlijk nog alle 
kanten mee op.’
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‘Ik deed hiervoor vmbo-kader in de richting 
economie, en had wel interesse in marketing en 
communicatie maar ook in schrijven en fotografie. 
Nogal veel dus! Tijdens het oriënteren op een  
mbo heb ik daarom eerst mijn interesses onder 
elkaar gezet en ben ik daarna gaan kijken met  
welke mbo-school ik de meeste raakvakken heb. 

Over het GLU hoorde ik al veel positieve verhalen 
van mijn broer die hier heeft gestudeerd. De 
enthousiaste verhalen van docenten en studenten 
tijdens de Open Dag trokken me over de streep. 
Wat ik superleuk vind aan de studie is dat je meer 
meedraait als communicatiemedewerker dan als 
student. We krijgen les in Teams en Wordpress 
en kunnen vervolgens elkaar maar ook docenten 
helpen als iets niet lukt. En het is een echte doe-
opleiding. We maken websites, en zijn nu ook bezig 
met het opnemen van een podcast. Superleuk!’

Angelique Löwenthal
Student Marketing- en 
Communicatiespecialist

‘Ik mocht dit jaar meewerken aan de AAV-
promoserie, een videoserie ter promotie van 
deze opleiding. Samen met een vierdejaars 
student heb ik een concept en script ontwikkeld 
en zijn we aan de slag gegaan. Hoe cool is dat, 
dat je dat al als eerstejaars mag doen! Ik heb 
voor deze studie gekozen voor mijn passie voor 
video, maar de opleiding is veel breder en leuker 
dan dat. We leren ook fotograferen, vormgeving; 
ik kan hier straks alle kanten mee op. Wat ik ook 
leuk vind is dat hier zoveel mensen rondlopen 
met een passie voor wat ze doen. Het is niet 
alleen maar leren op school, veel studenten  
zijn ook buiten school bezig met eigen  
projecten. Die energie voel je!’

Jorian de Leeuw
Student Mediavormgeven- Animatie en 

Audiovisuele Vormgeving

Boy Best
Student Mediavormgeven - Game Artist

‘Bijna al het onderwijs is in pro jecten, wat 
superleuk is. Je leert dus bijvoorbeeld 
programma’s die je op dat moment nodig 
hebt voor het ontwerpen van een game. Nu 
heb ik les over UI (user interface) en leer ik 
hoe je ontwerpt hoeveel levens iemand nog 
heeft in een game. De eindopdracht waar we 
nu aan werken is heel tof, omdat ik alles wat 
ik dit jaar heb geleerd erin kan stoppen. En 
we werken samen met studenten van Game 

Developer / Game Programmer die alles  
wat wij ontwerpen programmeren. 
We hebben inmiddels de alfa-versie van 
de game opgeleverd, die toetsen de 
docenten dan op alles wat je kunt. In de 
bèta-versie mogen we vervolgens zelf los. 
De opdrachtlocatie – een kantoorgebouw – 
houden we vast. In onze versie ga je na elk 
level met de lift een verdieping hoger. Zo 
kunnen we er nog een coole twist aan geven.’
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‘Ik ben altijd al veel bezig geweest met film en green 
screens. Daar wilde ik graag mijn beroep van maken. 
Bij Crossmedia leer je van alles en nog wat. Niet 
van alles een beetje, maar best veel op een breed 
gebied. We zijn bezig met filmen, maar ook het 
managen van een filmproductie. Om de vier weken 
hebben we een nieuw project op een nieuw gebied. 

Ik ben nu bezig met een magazine, hiervoor 
maakte ik een videoclip en een website. Wat ik 
super waardevol vind aan de opleiding Crossmedia 
is dat je echt kunt ontdekken wat je leuk vindt 
en wat je goed kunt. Meest trots ben ik op een 
buitenschoolse opdracht: filmen voor de Jaarbeurs!’

Ruben Halaszi
Student Mediavormgeven - 

Crossmedia

Wessel van den IJssel
Student Creatief Software developer - 

Webdeveloper

Fleur Paans
Student Mediavormgeven  

- Webdesign

‘De opleiding Webdesign is heel projectmatig en 
zelfstandig. We werken aan eigen projecten en 
opdrachten en moeten zelf een planning maken.  
In de projecten ontwikkelen we de skills die we 
nodig hebben. Natuurlijk krijgen we wel een 
basisuitleg over bijvoorbeeld Photoshop of 
Illustrator, maar daarna is het de bedoeling dat  
je er zelf mee aan de slag gaat. 

De meerwaarde daarvan? Door zelf dingen uit- en 
op te zoeken blijft het veel beter hangen. Zo heb ik 
bijvoorbeeld een app gemaakt voor ouderen om met 
elkaar in contact te komen die gemakkelijk is in het 
gebruik. Kennis wordt direct in de praktijk gebracht.  
De zelfstandigheid van deze opleiding ligt me wel!’

‘Ik ben bijna klaar bij Het BUREAU en heb daar een 
fijne tijd gehad. Ik vind het leuk om voor echte 
opdrachtgevers te werken. Het geeft best wel 
voldoening om iets te maken dat écht gebruikt 
gaat worden. Daarnaast is het ook heel leuk om bij 
Het BUREAU samen te werken met studenten van 
andere opleidingen, bijvoorbeeld de Webdesigners.

De afgelopen weken werkte ik aan het optimaliseren 
van een webshop en heb ik een betaalsysteem 
geïmplementeerd. Ik startte bij Het BUREAU zonder 
ervaring met Wordpress, maar ik heb de afgelopen 
maanden heel veel geleerd en zelf plug-ins 
geschreven! Het bevalt me zo goed dat ik nu op 
zoek ben naar een stage als Wordpress front-end 
developer, omdat ik graag aan de achterkant én  
de voorkant van websites werk.’

‘Bij Crossmedia leer je van alles en nog 
wat. Niet van alles een beetje, maar 

best veel op een breed gebied.’

‘Het geeft best wel voldoening om iets te 
maken dat écht gebruikt gaat worden.’

‘Het is tof om op mijn stage alles wat ik op  
school heb geleerd in de praktijk te kunnen 
brengen. Ik loop stage bij Mr.Prezident, een  
grafisch bureau met een focus op het maken 
van presentaties. Als stagiair bouw ik aan mijn 
verantwoordelijkheden. Elke dag starten we  
met het designteam en kijk ik wie ik kan 
ondersteunen. De leukste klus die ik tot nu toe  
deed was het maken van iconen voor een 
presentatie. De tijd bij Het BUREAU heeft me 
wel geholpen bij het goed voorbereid en met 
vertrouwen starten van de stage. Samenwerken, 
overleggen en contact zoeken met opdrachtgevers; 
daar had ik gelukkig al ervaring mee.’

Aliyah Grad
Student Mediavormgeven -

Grafische Vormgeving
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Selen Umut
Oud-student  

Mediamanagement en Marketing

Isolde Stephens
Oud-student Communicatie en 
Marketing (Werkt nu bij LIS The 

Agency als Junior Talent Manager)

‘Nadat ik CumLaude was geslaagd voor de  
opleiding Mediamanagement en Marketing heb ik 
mijn Propedeuse Communicatiemanagement (hbo) 
gehaald, waarna ik ben begonnen op de universiteit. 
Momenteel ben ik aan het afstuderen voor de 
opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (wo). 

Mijn voorkennis die ik op het Grafisch Lyceum heb 
opgedaan heeft er iedere keer voor gezorgd dat ik 
mijn medestudenten een stapje voor was.’

‘In het derde jaar van mijn opleiding Communicatie 
en Marketing was het tijd om aan de slag te gaan 
met mijn stage. Ik kwam terecht bij een influencer 
agency, een relatief nieuwe maar hele interessante 
wereld. Hier heb ik een hele fijne stage kunnen 
volgen die uiteindelijk heeft geleid tot een baan  
die ik aangeboden kreeg. 

Nu werk ik 4 dagen in de week als talent  
manager en zet ik allerlei toffe campagnes op. 
Dagelijks gebruik ik mijn creativiteit en kennis  
over communicatiemiddelen die ik mee heb 
gekregen van het GLU.’

‘Ik gebruik dagelijks mijn creativiteit en kennis 
die ik mee heb gekregen van het GLU.’

‘ De projectweken 
vind ik het leukst 
op school, omdat 
je je dan helemaal 
kunt focussen op 
één opdracht.’

‘Ik loop hier al even rond, hiervoor deed 
ik de opleiding Creatief DTP’er. Ik wilde 
namelijk héél graag naar het GLU en andere 
opleidingen die ik interessant vond zaten 
toen al vol, behalve die. Tijdens mijn eerste 
opleiding heb ik vooral geleerd om uitingen 
te maken. Bij Grafische Vormgeving leer ik ze 
ook bedenken. Een mooie aanvulling. Ik vind 
het leuk om mijzelf te blijven uitdagen en 
zoveel mogelijk te leren. 

Misschien ga ik nog wel een keuzedeel 
programmeren volgen! De projectweken 
vind ik het leukst op school, omdat je je dan 
helemaal kunt focussen op één opdracht. 
We zijn nu bezig met de huisstijl voor een 
bedrijf. Dat is spannend en uitdagend 
tegelijkertijd, want we hebben nu direct 
contact met de opdrachtgever.’

Kim Krijgsman
Student Mediavormgeven - Grafische Vormgeving
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Locatie 
Vondellaan
Vondellaan 178
3521 GH Utrecht
(030) 280 70 70

Locatie KWL
Koningin Wilhelminalaan 7
3527 LA Utrecht
(030) 280 70 86

Postadres
Postbus 5066
3502 JB Utrecht

Telefoon 
Algemeen
(030) 280 70 70

Online
info@glu.nl
glu.nl


