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De derde industriële revolutie op het gebied van energie- en 

informatietechnologie ontwikkelt zich in rap tempo door; de 

volgende dient zich reeds aan en zal zich kenmerken door 

convergentie. De ontwikkelingen gaan snel, de vraagstukken 

worden onbekender en complexer. Een continu veranderende 

wereld vraagt flexibele en wendbare mensen, die aan 

kunnen blijven sluiten op de ontwikkelingen in de wereld en 

de arbeidsmarkt. 

Een goed functionerende onderwijsinstelling is een 

randvoorwaarde om jongeren op te leiden voor de wereld 

en de arbeidsmarkt van de toekomst. Het zal in toenemende 

mate een doorlopende en expliciete vraag worden hoe het 

beroepsonderwijs zorgdraagt voor een optimale aansluiting 

met het beroepenveld en het vervolgonderwijs en zorgdraagt 

voor gelijke kansen. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 

het Strategisch Beleidsplan en een afgeleide daarvan in het 

Kwaliteitsplan 2019-2022 hiervoor ambities geformuleerd, 

die responsief zijn zowel naar het beroepenveld als naar 

studenten en die voortdurend tegen het licht zullen worden 

gehouden in relatie tot veranderingen c.q. vernieuwingen.

Om tijdens het onderwijstraject en in relatie met 

bovengeschetste ontwikkelingen geen studenten tijdens 

het onderwijsproces te verliezen, is het van belang om 

ervoor te zorgen dat het onderwijs een emancipatie-motor 

blijft, die ervoor zorgt dat in het onderwijs iedereen gelijke 

kansen heeft om in te stromen en door te stromen en dat 

studenten nu en in de toekomst hun talenten optimaal 

kunnen ontplooien. Het onderwijs kan hieraan richting geven 

door uitdagend onderwijs te verzorgen voor studenten, 

alumni en het beroepenveld. Dit doet de onderwijsinstelling 

door enerzijds voortdurend te kijken wat nodig is om 

de aansluiting met de arbeidsmarkt van de toekomst te 

garanderen en anderzijds door iedereen te inspireren en 

te motiveren om zich te blijven ontwikkelen. Voor jongeren 

INLEIDING

is het belangrijk dat ze zich realiseren dat ze nu en in de 

toekomst soepel moeten meebewegen met deze veranderingen. 

‘Leven Lang Ontwikkelen’ is een concept wat hierbij past. 

Dit sluit tevens aan bij de drie pijlers van de onderwijsvisie: 

toekomstgericht - praktijkgericht - persoonsgericht.

Het is een voorwaarde het mbo onder de aandacht te houden 

van stakeholders als het beroepenveld, maatschappelijke 

instellingen en overheden om gezamenlijk te onderzoeken hoe 

de onderwijsinstelling hier het beste vorm en inhoud aan kan 

blijven geven.

Het document dat voor u ligt is een reflectie op de maatregelen 

die reeds in gang zijn gezet in relatie tot de drie landelijke 

speerpunten en waar nog mogelijkheden liggen om de drie 

speerpunten verder te ontwikkelen. De arbeidsmarktrelevantie 

en belangrijke externe ontwikkelingen die van invloed 

zijn op de school zijn beschreven. Vervolgens zijn de 

samenwerkingsverbanden in grote lijnen uiteengezet.

De kwaliteitsgelden, die voor de uitvoering van het 

Kwaliteitsplan 2015-2018 zijn ingezet, hebben significante 

verbeteringen en resultaten opgeleverd, zoals bijvoorbeeld 

blijkt uit de cijfers op de indicatoren. Daar waar gesignaleerd 

wordt dat de resultaten achterblijven, wordt vanzelfsprekend 

onderzoek gedaan naar de factoren die hierop van invloed zijn 

geweest en zal een plan van aanpak ontwikkeld worden.

Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt hierbij de Kwaliteitsagenda 

2019-2022 aan, die tot stand is gekomen in samenhang met het 

Strategisch beleidsplan, met input van alle stakeholders, onder 

leiding van de Argumentenfabriek.

Het CvB wenst u veel leesplezier en ziet uit naar inspirerende 

en motiverende gesprekken.

Johan Spronk   Sandra Beentjes

Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
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LEESWIJZER

Met de Kwaliteitsagenda 2019-2022 beschrijft het Grafisch 

Lyceum Utrecht op welke wijze wordt bijgedragen aan de drie 

landelijke speerpunten: Jongeren in een kwetsbare positie 

- Gelijke kansen - Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst. 

Voorwoord Kwaliteitsagenda vakinstellingen

In het overleg van de vakinstellingen zijn gezamenlijk 

afspraken gemaakt over de uitwerking van de 

kwaliteitsagenda en is besloten een gezamenlijk voorwoord 

toe te voegen aan alle Kwaliteitsagenda’s. 

Profiel instelling

Hier worden de ontwikkelingen en resultaten weergegeven 

van afgelopen jaar.

Werkgebied

Dit hoofdstuk is gewijd aan het beschrijven van de regio en 

het werkveld en wordt in ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt 

van de toekomst’ in grote lijnen de samenwerking met het 

beroepenveld, de branche en andere organisaties verder 

uitgewerkt.

Interne en externe analyse

De analyse van trends en factoren is opgenomen voor 

de ontwikkeling van het Strategisch Beleidsplan en het 

Kwaliteitsplan.

 Jongeren in een kwetsbare positie

 Er is een definitie van jongeren in een kwetsbare positie,

 een kwantitatieve analyse van de instroom van kwetsbare

 jongeren opgenomen en reeds ingezette ontwikkelingen

 zijn beschreven.

 Gelijke kansen

 Naast kwantitatieve gegevens zijn de doorstroom van

 vmbo - mbo - hbo beschreven.

 Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

 Kwantitatieve gegevens, landelijke en regionale

 ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, samenwerking met

 het beroepenveld en de branche zijn hier beschreven.

Ambities en beoogde resultaten

Ambities en maatregelen - om bij te dragen en richting te 

geven aan de drie landelijke speerpunten - zijn uitgewerkt 

naar zichtbare en of meetbare resultaten.

Maatregelen en budget

De onderwijsinstelling geeft een indicatieve 

meerjarenbegroting weer voor de uitvoering van de 

kwaliteitsagenda.

Intern draagvlak en externe betrokkenheid

Zowel interne als externe stakeholders zijn betrokken bij het 

opstellen van het Strategisch Beleidsplan en aangezien de 

Kwaliteitsagenda hier nauw aan gelieerd is, zijn deze mensen 

dus ook betrokken bij het Kwaliteitsplan.

Duurzaamheid

In dit hoofdstuk worden de instrumenten benoemd om 

te monitoren wat de stand van zaken is m.b.t. de drie 

speerpunten om tijdig bij te kunnen sturen als dat nodig 

mocht blijken en stakeholders te informeren over de 

voortgang.
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VOORWOORD 

KWALITEITSAGENDA 

VAKINSTELLINGEN
MEI 2018

Nederland kent elf vakinstellingen. Elke vakinstelling is 

uniek en kleinschalig. Een vakinstelling kenmerkt zich tevens 

vooral door specifieke opleidingen die nergens anders te 

volgen zijn. Vakinstellingen trekken studenten uit het hele 

land en vinden een zeer nauwe samenwerkingspartner in 

de branche als dé ambassadeur van de vakinstelling.  

Deze unieke kenmerken hebben alle vakinstellingen 

met elkaar gemeen en onderscheiden ons van regionale 

opleidingen centra. Onze vakinstellingen hebben 

daarom met elkaar afgesproken een aantal bijzondere 

karakteristieken van een vakinstelling terug te laten komen 

in elke afzonderlijke kwaliteitsagenda per instelling. 

Als een herkenbare rode draad per vakinstelling. 

Deze karakteristieken zijn:

Onze vakinstellingen hebben een unieke brancheverbinding. 

Het werkgebied van de instelling is veelal het hele land. De 

branche is de vanzelfsprekende partner van de vakinstelling 

en draagt bij aan het onderwijs, in een aantal gevallen door 

middel van kostbare en specialistische uitrusting. 

Onze vakinstellingen worden door de branches gewaardeerd 

als echte vakopleider en hiermee als de gesprekspartner 

voor innovaties en vragen die in onze branches spelen. 

Onze vakinstellingen hebben een breed voedingsgebied. 

De atlas van de vakinstellingen laat zien dat studenten 

uit het hele land op onze opleidingen af komen. Onze 

studenten weten na hun opleiding over het algemeen snel 

een passende baan in de betreffende branche te vinden.

Onze vakinstellingen hebben een aantal unieke opleidingen. 

Ook bieden wij opleidingen waarin wij met afstand 

de meeste studenten hebben. We zijn zuinig op deze 

opleidingen omdat wij hiermee een cruciale positie hebben 

voor de branche waar het gaat om het opleiden van jongeren 

voor de specifieke sectoren.

Onze vakinstellingen hebben een afgebakend, samenhangend 

opleidingsaanbod met een heel duidelijke focus. Dit maakt 

dat wij gemakkelijker anticiperen op ontwikkelingen in de 

markt, slagkracht hebben en innovatief zijn.

Tot slot. Wij hechten bijzonder belang aan onze positie 

en hebben de ambitie deze met onze kwaliteitsagenda’s 

te versterken. Het speerpunt uit het bestuursakkoord 

‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ is een speerpunt dat 

alle vakinstellingen zullen uitwerken, omdat dit aansluit op 

karakteristieken die alle vakinstellingen hebben.

Organisatie
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PROFIEL INSTELLING

Het Grafisch Lyceum Utrecht is al 110 jaar een zelfstandige 

en kleinschalige vakschool die kwalitatief hoogwaardige 

technische en creatieve mbo-opleidingen verzorgt in de 

vakgebieden media, vormgeving en communicatie. Het 

Grafisch Lyceum Utrecht is nauw verbonden met de ICT en 

Creatieve industrie en de bedrijfstak waar ze voor opleidt. 

De school volgt met enthousiasme de ontwikkelingen binnen 

deze vakgebieden op de voet en vertaalt deze naar uitda-

gend onderwijs dat aansluit op de vragen en wensen vanuit 

studenten en de branches. 

Het onderwijs kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit, 

actualiteit en ondernemerschap. De betrokkenheid van alle 

medewerkers bij de studenten en het beroepenveld is hoog. 

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft als vakschool dan ook een 

goede en solide reputatie bij leerbedrijven, het beroepen-

veld en bij studenten.

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft zeven teams verdeeld over 

twee locaties (Vondellaan vijf en Koningin Wilhelminalaan twee 

teams) met gezamenlijk veertien opleidingen, die aansluiten 

bij de vakgebieden media, vormgeving en communicatie. 

Elk opleidingsteam is van intake tot en met diplomering ver-

antwoordelijk voor een groep van gemiddeld 300 studenten. 

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft op 1 oktober 2018 225 

medewerker in dienst. De verhouding in aantallen is: OP 142 

- OBP 83. De verdeling in onderwijsfuncties zijn: Onderwij-

sassistenten - Instructeurs (A+B) - Docent LB - Docent LC - 

Docent LD.

Overzicht opleidingen

1. Mediavormgever: Animatie en Audiovisuele Vormgeving - Crossmedia - Game Artist - Grafische Vormgeving - 

 Webdesign - niveau 4

2. Mediamanagement en Marketing - niveau 4

3. Communicatie en Marketing - niveau 4

4. Mediadeveloper - Webdeveloper - niveau 4

5. Gamedeveloper - Game Programmer - niveau 4

6. Creatief Dtp’er - niveau 3

7. Medewerker Creatieve Productie - niveau 2*

8. Medewerker Printmedia (bbl) - niveau 2

9. Drukker (bbl) - niveau 3

10. Nabewerker (bbl) - niveau 3

* Niveau 2 Medewerker Creatieve productie wordt verder uitgewerkt in ‘Jongeren in een kwetsbare positie’.

Organisatie
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Aantal studenten per 1-10-2018

  Mediavormgeving Management -  ICT app DTP Print

 Communicatie en 

 Marketing 

  (niveau 4) (niveau 4) (niveau 4) (niveau 2+3) (niveau 2)

  1504 261 222 179 12

Totaal  2178    

Bbl-studenten (GLU)

 1-10-2018 1-10-2017 1-10-2016

  Voorlopige aantallen 

 12 13 19

Aantal bbl-studenten neemt de afgelopen jaren af. (Zie hier-

voor Macrodoelmatigheid bij ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt 

van de toekomst’).

Op de peildatum 1 oktober 2018 telde de school 2.178 

studenten die voornamelijk uit de brede regio Midden-Ne-

derland afkomstig zijn. 

In het jaar 2018 behaalden 472 studenten een diploma. 

Daarmee hebben zij goede vooruitzichten op een baan in de 

creatieve industrie of stromen zij door naar het hbo of een 

mbo-opleiding op hoger niveau. (Zie hiervoor de kwantita-

tieve gegevens bij ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst’).

De afgelopen jaren heeft het Grafisch Lyceum Utrecht veel 

ontwikkelingen in gang gezet en resultaten geboekt. Inmid-

dels mogen alle media- en ICT-opleidingen zich een jaar lang 

‘Top-opleiding’ noemen, zo blijkt uit de Keuzegids 2018. 

Hiermee heeft de school maar liefs acht top-opleidingen in 

huis. 

De mediaopleidingen zijn Mediamanagement en marketing, 

Grafische vormgeving, Animatie en audiovisuele vormgeving, 

Game Artist, Crossmedia en Webdesign. De ICT-opleidingen 

zijn Mediadeveloper en Gamedeveloper. Opgeteld volgt bijna 

90 procent van de GLU-studenten een top-opleiding. In de 

ranglijst Beste Vakscholen staat de school op een goede 

plek aan de bovenkant van het midden. Van onze collega 

creatieve vakscholen staan alleen Cibap en Sint Lucas hoger 

in de ranking.

De studenttevredenheid is hoog. Studenten waarderen zowel 

de opleiding als de school met het cijfer 7.4, dit is significant 

hoger dan het landelijke gemiddelde.

Het Grafisch Lyceum Utrecht ligt in het grootstedelijk gebied 

‘regio Utrecht’ met specifieke kansen, uitdagingen en proble-

matieken: de school is erin geslaagd het aantal schoolver-

laters meer dan gemiddeld terug te dringen. Al enige jaren 

OrganisatieOrganisatie
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behaalt het GLU de landelijke gestelde doelstelling: de enige 

uitzondering is in 2017-2018 de opleiding Allround DTP 

niveau 3. (Zie hiervoor ‘Jongeren in een kwetsbare positie’). 

Medewerkerstevredenheid is hoog. Het laatste medewerkers-

tevredenheidsonderzoek werd de algemene tevredenheid 

beoordeeld met een 8.0. De onderwijsinstelling behoorde 

daarmee tot de top drie van scholen in de benchmark en 

werd genomineerd voor Beste Werkgever.

Tweejaarlijks wordt een enquête uitgezet onder Praktijk-

begeleiders. Al jaren is de tevredenheid hoog en is de 

gemiddelde score rondom een 7.5. 

In 2016 heeft de onderwijsinspectie drie opleidingen van het 

Grafisch Lyceum Utrecht onderzocht in het kader van 

Stelselonderzoek. Het onderzoek richtte zich op de vraag 

of de opleidingen voldeden aan de standaarden van de 

basiskwaliteit, en daarmee aan de wettelijke eisen op de 

onderzochte gebieden van het nieuwe Toezichtkader 2017. 

Bij de opleiding Gamedeveloper wordt vervolgtoezicht uit-

gevoerd, omdat de onderwijsresultaten onvoldoende waren 

en hiermee niet wordt voldaan aan art. 7.4.8 en 7.2.7 van 

de WEB. Deze onvoldoende heeft ook consequenties voor 

de opleiding Mediadeveloper, die ook deel uitmaakt van de 

kwalificatie Applicatie en mediaontwikkelaar.

OrganisatieOrganisatie
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Ontwikkelingen in de werkgelegenheid nemen toe: de 

arbeidsmarkt bloeit en de werkloosheid neemt af. Een goed 

functionerend beroepsonderwijs is voorwaardelijk om de 

arbeidsmarkt en de economie te laten floreren.

De maatschappij, de economie en de arbeidsmarkt veran-

deren. Door technologische ontwikkelingen als automatise-

ring en robotisering zullen routinematige werkzaamheden 

afnemen. Beroepenveld geeft aan dat in werksituaties naast 

de basale vakvaardigheden meer eigen initiatief, creativiteit, 

probleemoplossende vermogen en sociale interactie nodig is 

en dat de nadruk meer ligt op conceptuele kennis.

Om mee te kunnen op de arbeidsmarkt is het belangrijk 

dat jongeren over de juiste vakkennis, sociaal communi-

catieve vaardigheden ed. beschikken, waarmee ze flexibel 

en behendig kunnen inspelen op veranderingen op de 

arbeidsmarkt en zich bewust worden, dat een Leven Lang 

Ontwikkelen nodig is om ook in de toekomst aansluiting te 

blijven vinden. De onderwijsinstelling heeft een belangrijke 

taak om jongeren op te leiden voor de arbeidsmarkt van 

de toekomst. Het Grafisch Lyceum Utrecht leidt daarom niet 

alleen op voor de creatieve industrie, maar ook technische 

creatieve opleidingen zijn deel van het opleidingsportfolio. 

Om ervoor te zorgen dat zowel het opleidingsportfolio als de 

opleidingen aansluiten bij (technologische) ontwikkelingen 

in de maatschappij en op de arbeidsmarkt is hiervoor een 

nauwe samenwerking nodig met het beroepenveld.

Om recht te blijven doen aan de drievoudige kwalificatie 

van het mbo en een bijdrage te leveren aan het oplossen 

van maatschappelijke vraagstukken is het noodzakelijk dat 

de onderwijsinstelling voortdurend reflecteert op ontwikke-

lingen in de maatschappij, de economie en de arbeidsmarkt 

om tot de juiste strategische en tactische keuzes te komen. 

Aangezien de complexiteit van deze vraagstukken c.q. 

uitdagingen toeneemt, neemt de importantie toe dat het 

beroepsonderwijs verbinding zoekt met: de arbeidsmarkt, 

overheden, publieke en maatschappelijke organisaties om 

een meerwaarde te kunnen creëren. 

De Utrechtse regio behoort tot de top-5 regio’s in Europa met 

innovatie- en groeipotentieel. Door de kansen die de regio 

biedt, participeert de onderwijsinstelling vanzelfsprekend in 

verschillende samenwerkingsverbanden en initiatieven om 

deze ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven en te ver-

talen naar de eigen onderwijsinstelling om hier richting aan 

te geven en een bijdrage te leveren. Zie hiervoor ‘Opleiden 

voor de arbeidsmarkt van de toekomst’. 

Het Grafische Lyceum Utrecht heeft een begrensd en samen-

hangend onderwijsprofiel van technisch creatieve opleidingen 

met een breed voedingsgebied. De onderwijsinstelling leidt 

van oudsher op voor posities in de grafimedia branche dan 

wel voor de creatieve industrie. De afgelopen jaren wordt 

ook een andere ontwikkeling zichtbaar: het is niet alleen 

meer de creatieve industrie waarvoor opgeleid wordt en waar 

studenten stage gaan lopen, maar ook bedrijven en organi-

saties waar vormgeving niet de corebusiness is; hebben door 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een afdeling met een of 

meerdere vormgever(s) en of Dtp’er(s) om hun eigen media-

producten vorm te geven. Studenten vinden in deze bedrij-

ven niet alleen een stageplaats, maar ook vaak een werkplek.

Door de creatieve industrie aan te merken als een van de 

negen sectoren, waarmee Nederland zich als ‘kennisland’ een 

sterkere positie op de wereldmarkt probeert te veroveren, de 

verbreding van de hierboven beschreven markt en de unieke 

brancheverbinding van de school moet het beroepenveld 

in een bredere context bezien worden. Het is dan ook meer 

dan vanzelfsprekend dat naast de regio het Grafisch Lyceum 

Utrecht anticipeert op landelijke ontwikkelingen en ook daar 

de samenwerking zoekt met andere (creatieve) vakscholen, 

bedrijven (specifieke sector), instellingen en overheden om 

gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen als bijvoorbeeld ‘jongeren in 

een kwetsbare positie’ en gelijke kansen’ en ‘opleiden voor 

de arbeidsmarkt van de toekomst’. 

Kortom: Het werkgebied is niet geografisch verbonden aan 

de regio, maar veel meer met de specifieke sector: zowel 

regionaal als landelijk.

Organisatie
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Met input van stakeholders is de analyse tot stand geko-

men, zijn ambities en maatregelen geformuleerd om te 

komen tot strategische beslissingen. Bij de start van het 

project is een kerngroep geformeerd en zijn verschillende 

soorten sessies gepland en afhankelijk van het soort sessie 

werden andere stakeholders betrokken om het beeld te 

completeren en na te denken welke ambities en maatregelen 

genomen zouden moeten worden om tot een afgewogen 

strategie te komen. Onder leiding van de Argumentenfabriek 

zijn interessante en inspirerende discussies gevoerd om 

inzichtelijk te krijgen welke trends en factoren een relevan-

te rol spelen of kunnen gaan spelen in het succes van de 

onderwijsinstelling. Deze indeling is te vergelijken met een 

SWOT-analyse, maar dan met een positievere en uitdagen-

dere insteek en passend bij de denkwijze van het Grafisch 

Lyceum Utrecht.

De volgende perspectieven zijn belicht en uitgewerkt in inter-

ne en externe trends en factoren: Medewerkers - Onderwijs-

aanbod - Resultaten - Studenten - Concurrentie - Creatieve 

sector - Arbeidsmarkt - Beleid. Op de thema’s zijn ambities 

geformuleerd en deze zijn verschillende malen in sessies 

aangescherpt om te komen tot maatregelen, die ook aanslui-

ten op de landelijke speerpunten in de  Kwaliteitsagenda. 

Door het aantal en de soorten sessies met de verschillende 

stakeholders is consensus ontstaan en is draagvlak gecre-

eerd voor genomen strategische beslissingen. (Zie hierbij 

Intern draagvlak en externe betrokkenheid).

Het model is gevisualiseerd in de hieronderstaande afbeel-

dingen. Aangezien het Strategisch Beleidsplan in de afron-

dende fase verkeerd is ook deze versie nog in ontwikkeling.

Organisatie

ANALYSE TRENDS EN 

FACTOREN



14Kwaliteitsagenda 2019 - 2022 |

Organisatie



15Kwaliteitsagenda 2019 - 2022 |

1.  JONGEREN IN KWETSBARE  

  POSITIE

Kwetsbare jongeren door uitstekend onderwijs en persoon-

lijke begeleiding maximaal ondersteunen met als doel om 

uitval te voorkomen, door te stromen naar een hoger niveau 

of een goede start te maken op de arbeidsmarkt.

Inleiding

De visie van de onderwijsinstelling is dat alle studenten 

recht hebben op onderwijs dat toekomstgericht, praktijkge-

richt en persoonsgericht is, zodat studenten zich maximaal 

kunnen ontwikkelen en succesvol op de arbeidsmarkt zijn. 

‘Jongeren in een kwetsbare positie’ hebben onze speciale 

aandacht.

In het kader van de kwaliteitsafspraken waar gesproken 

wordt over ‘jongeren uit de mbo-2 opleidingen, die cogni-

tief in staat zijn tot het behalen van een startkwalificatie, 

maar door omstandigheden (tijdelijk) extra ondersteuning 

nodig hebben om binnenboord te blijven, nog bovenop de 

bestaande aanpak gericht op voortijdige schoolverlaters’, 

richt de onderwijsinstelling zich hier op de niveau twee 

opleidingen.

Kwantitatieve gegevens Medewerker DTP (crebo: 

95705/25198) - Basismedewerker Printmedia (crebo: 25207)

Om goede besluiten te nemen zijn kwantitatieve gegevens 

noodzakelijk: deze worden hieronder weergegeven. De gege-

vens zijn afkomstig van DUO en van de school zelf.

Aantal studenten niveau 2 (GLU)

      1-10-2018  1-10-2017  1-10-2016

      Voorlopige aantallen  

Medewerker DTP (bol)   83   90   91

Basismedewerker Printmedia (bbl)  12   6   14

Aantal en aandeel jongeren in kwetsbare positie met diploma ingestroomd  (MBO Factsheet - SchoolWerkt)

Kwetsbare instroom 2017-2018 

Onderwijs in 2016-2017   Mbo 2 Aantal  Mbo 2  %

Mbo 1*     4   100%

Vmbo-bbl**    38   100%

* Mbo 1 diploma  - ** vmbo-diploma

Het aantal en aandeel jongeren in kwetsbare positie onder de 18 jaar (MBO Factsheet - SchoolWerkt)

Kwetsbare instroom 2017-2018 

Onderwijs in 2016-2017   Mbo 2 Aantal  Mbo 2  %

Mbo 1     -   -

Vmbo-bbl    37   97%

Vso     1   100%

Organisatie
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Kwalificatiewinst en opstroom (niveau 2 bol) - DUO

Het verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het mbo en het niveau van vooropleiding in het vo

Aandeel kwalificatiewinst    96%

Opstroom van niveau 2 naar niveau 3 72%

Startersresultaat (niveau 2 bol) - DUO

Gediplomeerd uitgestroomd of het volgend jaar nog binnen de instelling studeert

Het succes van eerstejaars studenten  86.4%

Jaarresultaat (niveau 2)   2016-2017  2015-2016

Medewerker DTP    70.9%   65.5%

Norm niveau 2    67.0%   56.5%

Diplomaresultaat (niveau 2)   2016-2017  2015-2016 

Medewerker DTP    61.9%   47.2%

Norm niveau 2    61.0%   45.2%

Aandeel werkend >12 uur      Totaal schoolverlaters

Aandeel werkend >12 uur (DUO)  0%   10

VSV

Convenantdoelstellingen 2017-2018  Convenantdoelstellingen 2016-2017

Niveau 2 (bol + bbl) = 9.4% (aantal 9) Niveau 2 (bol + bbl) = 9.5% (aantal 9)

Niveau 3 (bol) = 3.5% (aantal 3)  Niveau 3 (bol) = 3.6% (aantal 3)

Niveau 4 (bol) = 2.75% (aantal 47)  Niveau 4 (bol) = 2.75% (aantal 47) 

VSV     2017-2018 Voorlopig 2016-2017

Niveau 2 (bol+bbl)    4.35%   9.09%

Niveau 3     5.38%   2.20%

Niveau 4     2.46%   2.03%

In 2016-2017 bleef het VSV-percentage nagenoeg gelijk, 

met een lichte stijging. Op niveau 2 was de toename van 

het percentage (van 5.9 naar 9.09 procent). In absolute 

aantallen ging het van 6 naar 9 VSV-ers. Gezien deze  

kleine aantallen mag aan de verandering vooralsnog geen 

grote waarde worden toegekend. 

Gestelde normen worden behaald. Het VSV-percentage 

2017-2018 van zowel niveau 2 als niveau 4 is voldoende 

en niveau 3 opleiding Allround DTP is voorlopig onvol-

doende.

Organisatie
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Actuele situatie

Na een sterke daling groeit het percentage bedrijven met va-

catures weer en ook het aantal vacatures. Uit de editie van 

‘grafimedia in cijfers 2018’ blijkt dat in 2017 103 vacatures 

voor DTP’ers vervuld zijn en dat er in januari 2018 nog 74 

openstaande vacatures waren, terwijl 317 studenten (GOC) 

op niveau 2 in den lande opgeleid werden. Het opleiden 

van DTP’ers, zowel op niveau 2 als 3, is niet alleen meer 

voorbehouden aan de vakscholen: ook Roc’s bieden deze 

opleidingen aan. 

Het CvB participeert in het Bestuurlijk overleg, waar het 

onderwerp van gesprek is en waar nieuw te starten opleidin-

gen besproken worden. 

In de Human Capital Agenda van de EBU (Economic Board 

Utrecht), een samenwerkingsverband tussen overheden, 

kennisinstellingen en bedrijven, staat de afstemming van 

arbeidsmarkt en onderwijs en de verbreding van de niveau 2 

opleidingen geagendeerd.

De stagemarkt is een indicator, maar zeker niet de belang-

rijkste indicator voor de arbeidsmarkt. Bureau Bedrijfscon-

tacten constateert dat een flink deel van de studenten 

naast de ‘traditionele’ DTP-bedrijven ook bij afdelingen van 

bedrijven of organisaties stage lopen waar vormgeving en/

of DTP niet de corebusiness, maar ondersteunend is. Deze 

bedrijven zijn bij de KvK niet te traceren onder de vlag van 

de creatieve industrie.

Veel van dit soort organisaties hebben zelf vormgevers en/

of DTP’ers in huis die het gehele pakket dan wel delen 

van eigen mediaproducten vormgeven en/of opmaken en 

publiceren. Voorbeelden van dit soort organisaties en waar 

onze studenten stage lopen zijn (mode)ketens zoals: Shoeby 

en America Today, de pizza-keten Domino’s Pizza, SORBO, 

IKEA, enz.. Kortom: de wereld voor vormgevers en DTP’ers is 

groter dan alleen de ‘hardcore’ creatieve branche.

De tevredenheid van de stagebedrijven is groot: regelmatig 

krijgt de school te horen dat zij bij voorkeur stagiairs willen 

hebben van de vakscholen. De argumenten hiervoor zijn: 

meer specialistisch opgeleid, beter voorbereid op de stage 

en het vak, meer passie voor vormgeving, betere begeleiding 

vanuit school en stage wordt zowel door de student als de 

school serieus genomen. Ook wordt in vacatures voor DTP’er 

specifiek een diploma van het Grafisch Lyceum Utrecht 

gevraagd. De ervaring van Bureau Bedrijfscontacten is dat 

de vraag naar een ander ‘soort’ stagiair, waaronder die van 

zelfstandig kunnen werken, vooral toenam.

Aangezien in het verleden duidelijk werd dat de beroeps-

groep voor DTP zou krimpen, de arbeidsmarktrelevantie voor 

DTP-2 terug zou lopen en daardoor een adequate aanslui-

ting van opleidings- en arbeidsplaatsen een knelpunt zou 

kunnen worden, heeft de onderwijsinstelling ingespeeld op 

de toekomstige ontwikkelingen en maatregelen getroffen 

betreffende het aantal opleidingsplaatsen, de duur van de 

opleidingen voor DTP (zie tabel hieronder) en gezamenlijk 

met het beroepenveld het curriculum inhoudelijk anders 

vorm te geven. 

Schooljaar Duur opleiding DTP niveau 2 DTP niveau 3

2017 - 2018 2 jaar 86 84

2006 - 2007 3 jaar 80 164

2003 - 2004 3 jaar 126 176

De opleidingen DTP niveau 2 en niveau 3 zijn onderge-

bracht in één kwalificatiedossier. Aangezien de opleidingen 

in elkaars verlengde liggen, zijn beide opleidingen reeds 

lang voor de invoering ondergebracht in één team en geven 

dezelfde docenten les aan beide niveaus om de opstroom te 

verbeteren.

Het kwalificatiedossier maakt geen onderscheid in de 

niveaus wat betreft technische vaardigheden, maar wel in 

de mate van zelfstandigheid. Aangezien de niveaus in het 

kwalificatiedossier niet onderscheidend genoeg zijn en het 

beroepenveld aangegeven heeft dat er wel degelijk onder-

scheid is en de arbeidsmarkt een bredere invulling van het 

OrganisatieOrganisatie
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beroep DTP’er vraagt met crossovers als Technisch DTP’er, 

Grafisch Vormgever/DTP’er, Creatief DTP’er en DTP/Vormge-

ving, is gezamenlijk met de beroepenveldcommissie invulling 

gegeven aan de competentie ‘zelfstandigheid’ en zijn voor 

niveau 3 aanvullingen geformuleerd zoals: plannen, orga-

niseren, klantencontact, het nemen van initiatief en sturing 

geven aan werkprocessen op de werkvloer als meewerkend 

voorman of als afdelingscoördinator en zijn als gevolg hier-

van nieuwe leerlijnen ontwikkeld. Daarnaast heeft het team 

het Keuzedeel ‘Ondernemend gedrag’ ingezet als verplicht 

keuzedeel om in te spelen op de signalen van het beroe-

penveld, dat meer sociale en communicatieve vaardigheden 

in functies vraagt. Via lessen loopbaan en het keuzedeel 

‘Ondernemend gedrag’, leren studenten te reflecteren en 

feedback te ontvangen en te geven. Ook zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid en sociale vaardigheden worden tijdens de 

lessen getraind, doordat deze gekoppeld zijn aan de projec-

ten waarin studenten veel samenwerken.

Studenten zijn nooit uitgeleerd, een Leven Lang Ontwikkelen 

is nodig op de arbeidsmarkt en maakt dat deze doelgroep 

minder gevoelig wordt in tijden van laag conjunctuur.

Twee docenten van het team volgen de Master-opleiding 

‘Leren en Innoveren’ (MLI), waarvan een van hen onderzoek 

doet naar wat studenten nodig hebben om goed en profes-

sioneel als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen functi-

oneren in het beroepenveld, zodat door aanpassingen in het 

curriculum en in de begeleiding een nog betere aansluiting 

tussen onderwijs en bedrijfsleven gerealiseerd kan worden.

Landelijk is een initiatief gestart om het kwalificatiedossier 

opnieuw vorm te geven. Het kwalificatiedossier ontwikkelt 

zich nu meer richting een nieuw dossier voor niveau 2, 

namelijk Medewerker Creatieve Productie (MCP) om de arbeids-

marktrelevantie te vergroten. Het belangrijkste verschil tussen 

de DTP’er en MCP’er is dat de laatste de verschillende 

stappen van het grafische productieproces in basis kent en 

uitvoert, terwijl de traditionele DTP’er zich uitsluitend bezig-

houdt met het voorbereiden van druk- of printwerk.

Ook geeft de arbeidsmarkt aan dat er voor de Allround 

DTP’er niveau-3 meer focus komt te liggen op creatieve 

aspecten (mediavormgeven) en ICT-kennis en vaardigheden 

(Mediadeveloper). Het team heeft hierop geanticipeerd en 

deze verbreding reeds in gang gezet en zichtbaar gemaakt 

in de leerlijnen: DTP Print, DTP WEB, DTP Theorie en DTP 

Opmaak en vormgeven. 

Begeleiding

Het startersresultaat, dus het succes van eerstejaars studen-

ten die in het jaar daarop nog onderwijs volgen, is hoog, 

namelijk 86% (DUO). Zowel het Jaar- als het Diplomaresultaat 

is al enige jaren boven de landelijk gestelde norm.

Het docententeam van niveau 2 en 3 heeft zich gespecia-

liseerd in de begeleiding van deze studenten en is goed 

in staat deze studenten te begeleiden naar de eindstreep, 

het diploma. Hiervan stroomt 72% (DUO) van de niveau 2 

studenten op naar niveau 3, waardoor hun positie op de 

arbeidsmarkt verbeterd wordt. In enkele gevallen (excellente 

studenten) kan vanuit het team een signaal gegeven worden 

dat studenten in aanmerking kunnen komen voor een op-

stroom naar een niveau 4 opleiding. Hiervoor zijn GLU brede 

afspraken gemaakt.

Om opstroom naar niveau 3 te stimuleren heeft het team 

verschillende maatregelen getroffen: De leerlijnen zijn geac-

tualiseerd en maken nu een duidelijker onderscheid in de 

twee niveaus. Studenten die opgestroomd zijn naar niveau 3 

geven voorlichting aan studenten van niveau 2 over hun op-

stroom en benadrukken met name de verschillen tussen de 

niveaus, zodat studenten beter en bewuster kunnen kiezen 

voor opstroom van niveau 2 naar niveau 3. Op basis van een 

studiekeuzecheck geeft het team studenten aan het eind van 

de opleiding een advies. Door loopbaanbegeleiding op maat 

slagen zij er uitstekend in studenten te motiveren en te in-

spireren om op te stromen naar niveau 3. Door het managen 

van de verwachtingen bij studenten kunnen de succeskansen 

verder vergroot worden. Uit onderzoek blijkt dat vooral voor 

jongeren uit lagere sociale milieus de bol-route de mogelijk-

heid geeft om via stapelen een hoger niveau te bereiken.
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Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft naast jongeren in een 

kwetsbare positie ook veel studenten met een belemmering: 

In het tevredenheidsonderzoek Job Monitor 2018 heeft 54% 

van de studenten aangegeven een handicap, functiebe-

perking en/of (chronische) ziekte te hebben. Het landelijke 

percentage is gemiddeld 42%. Dit betekent dat studenten 

met een ‘beperking’ waarschijnlijk specifiek kiezen voor het 

Grafisch Lyceum Utrecht, omdat ze verwachten dat de school 

onder andere de ondersteuning en begeleiding kan bieden 

die bij hen past. 

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een goede begeleidings-

structuur ingericht om alle studenten succesvol naar een 

diploma te leiden. Vanuit de Staf zijn twee SAC-adviseurs 

(Studentbegeleiding, advies en coaching), die teams on-

dersteunen en adviseren bij de begeleiding van studenten. 

Ook is er intensieve en nabije begeleiding van studenten, 

die ervoor kiezen de school te verlaten. Er is een Handboek 

Studentbegeleiding, -advies en coaching samengesteld om 

de begeleiding te optimaliseren. Hierin wordt benadrukt dat 

de verantwoordelijkheid om de student te begeleiden bij 

alle leden van het team ligt. Tevens geeft het instrument 

handvatten om processen die betrekking hebben op de 

begeleiding te standaardiseren. Dit jaar wordt het handboek 

verder geïmplementeerd. 

Bovendien worden twee docenten(SAC-docenten) in het 

team gefaciliteerd om SAC taken uit te voeren en met name 

de SLB’ers van het team te ondersteunen.

Sterk VO - SchoolWerkt agenda

Een Sterk VO is een samenwerkingsverband van scholen, 

ketenpartners en gemeente, die werken aan een doorlopen-

de schoolloopbaan voor jongeren en zorgen voor een goede 

ondersteuning als dat nodig is. De regionale afspraken voor 

een goede overstap van leerlingen van v(s)o naar mbo en 

het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zijn uitgewerkt 

in de SchoolWerkt agenda.

Het Grafisch Lyceum Utrecht werkt nauw samen met de 

RMC-regio Utrecht en andere onderwijsorganisaties aan de 

SchoolWerkt agenda voor de regionale aanpak van voortij-

dig schoolverlaten 2017-2020 om jongeren voor te bereiden 

op de toekomst. Het CvB en medewerkers participeren op 

verschillende niveaus in de overlegstructuur. 

De agenda wordt intensief gemonitord door KBA Nijmegen, 

die zorg draagt voor regio- en instellingsrapportages om 

vinger aan de pols te houden. 

De geformuleerde maatregelen, richtlijnen en hulpmiddelen 

zijn door de school geïmplementeerd en opgenomen in de 

workflow van de diverse medewerkers en zijn vastgelegd in 

het Handboek Studentbegeleiding, advies en coaching. 

Om beter in beeld te krijgen welke jongeren ondersteuning 

nodig hebben en te zorgen voor een soepele overstap wordt 

het doorstroomdossier door de SAC-docent, gecheckt. Mocht 

uit het doorstroomdossier blijken dat de student een extra 

ondersteuningsbehoefte heeft, dan volgt een leerbehoefte-

check, dit is een gesprek van de SAC-docent van het oplei-

dingsteam met de student wat hij/zij nodig heeft om goed 

te kunnen functioneren. Indien nodig vindt er een warme 

overdracht plaats en worden afspraken met de toeleverende 

school gemaakt. Tijdens de leerbehoeftecheck wordt de on-

dersteuningsbehoefte gekoppeld aan de mogelijkheid die de 

school op dit vlak heeft, Indien nodig wordt er een mode-

lovereenkomst opgesteld. 

De verzuimcoördinator geeft jaarlijks aan eerstejaars voor-

lichting over de verzuimprocedure.

De SAC-medewerker bespreekt met SLB’ers de aanpak van 

jongeren in een kwetsbare positie om kennis te delen en 

uit te wisselen om ervoor te zorgen dat de student optimaal 

begeleid kan worden.

De SAC-docent van het team werkt nauw samen met het 

Buurtteam MBO van de Gemeente Utrecht, die in de onder-

wijsinstelling een herkenbare begeleidingsruimte heeft, en 

de Leerplichtambtenaar, met als doel eerder signalen van 

voortijdig schooluitval te herkennen en door tijdige interven-

ties schoolverzuim en uitval tegen te gaan. 

Ook ouders worden betrokken bij de begeleiding van studen-

ten als daar aanleiding toe is en gedurende de opleiding 

worden ouders meerdere malen uitgenodigd voor ouder-

avonden. 
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Studenten worden middels een voorbereidingsprogramma 

voorbereid op de stage en moeten het keuzedeel ‘Onderne-

mersvaardigheden’ verplicht volgen voor het ontwikkelen van 

werknemersvaardigheden, zodat zij goed kunnen functio-

neren tijdens de BPV-periode. Studenten krijgen goede be-

geleiding bij het vinden van een stageplaats of indien nodig 

wordt zelfs een werkplek gezocht. Bureau Bedrijfscontacten 

heeft een goed netwerk en uiteindelijke lukt het altijd een 

plaats te vinden. Ook de interne leerbedrijven Studio S2B 

en S2B Discover spelen een rol in het vervullen van deze 

taak en zorgen voor stagemogelijkheden. Er is een sluitend 

netwerk gecreëerd om studenten, die het nodig hebben, op 

te vangen.

Afgelopen jaar zijn stagebegeleiders getraind om in de 

begeleidende gesprekken op de stage, stagebegeleiders te 

coachen in het begeleiden van studenten met een onder-

steuningsvraag.

Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en sturing te 

kunnen geven aan dit proces is inzicht in kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens noodzakelijk. Tweewekelijks krijgen 

teams overzichten van de verzuimcoördinator welke studen-

ten te laat zijn gekomen en of ongeoorloofd verzuimd heb-

ben, aangezien dit twee indicatoren zijn naast de resultaten 

die een voorbode kunnen zijn van uitval en VSV. Tijdens de 

SLB-gesprekken wordt de presentie aan de hand van het 

verzuimoverzicht met studenten besproken. De verzuim-

coördinator verstuurt de verzuimbrieven aan studenten en 

meldt het verzuim volgens de procedure bij Leerplicht of RMC. 

Ook SLB’ers hebben zo nodig contact met Leerplicht of RMC.

Daarnaast wordt maandelijks managementinformatie gegene-

reerd om het aantal en het percentage te kunnen monitoren 

en bij te kunnen sturen indien hier aanleiding voor is.

In de gesprekscyclus tussen CvB en teamleider en in de 

samenwerking tussen SAC en de teams wordt aandacht 

besteed aan dit onderwerp.

Een van de SAC-docenten geeft jaarlijks een leergang 

‘Studieloopbaanbegeleiding’ van vijf dagdelen aan docenten 

die of voor het eerst studieloopbaanbegeleider zijn en/of op 

een of meerdere onderdelen van de begeleiding handelings-

verlegen zijn. De leergang is onderdeel van het aanbod van 

de GLU Academy. Tijdens de scholing wordt onder andere 

aandacht besteed aan: specifieke problematieken, de routing 

en aanpak van de begeleiding, gespreksvaardigheden, oplos-

singsgericht coachen en groepsdynamiek.

De Inspectie van het onderwijs, die in 2017 een themaonder-

zoek naar ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten 

(VSV) uitvoerde op de onderwijsinstelling, hadden graag 

een goed gegeven, maar het oordeel goed kon helaas niet 

gegeven worden i.v.m. de afspraken hierover.

Alumni

Onderdeel van de loopbaanbegeleiding (L&B), is het oriën-

teren op vervolg en of werk. In leerjaar twee worden door 

SLB’ers begeleidingsgesprekken gevoerd over het vervolg na 

diplomering. Vooraf aan het laatste examen worden studen-

ten gevraagd een inventarisatieformulier in te vullen met 

gegevens over vervolgopleiding en of werk om een goede 

analyse te kunnen maken wat studenten gaan doen na 

diplomering. Tevens wordt gevraagd of na de opleiding gebruik 

gemaakt mag worden van het e-mailadres om eventueel ver-

volgonderzoek te doen en hen te benaderen voor schoolacti-

viteiten. De onderwijsinstelling heeft nog onvoldoende beeld 

van hoe succesvol studenten zijn na hun diplomering in een 

vervolgopleiding of in werk. Om meer inzicht te krijgen in de 

bestemming van schoolverlaters: welke vervolgopleiding zij 

volgen en/of welk beroep zij uitoefenen - welk soort werk of 

wat voor soort vervolgopleiding zij doen - of zij goed bege-

leid zijn bij hun vervolgstap - ed. gaat de onderwijsinstelling 

participeren in het Schoolverlatersonderzoek MBO.

Een werkgroep met vertegenwoordigers uit ieder team stelt, 

o.l.v. een adviseur Onderwijsontwikkeling en -ondersteuning, 

dit jaar kaders op voor alumnibeleid.
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Ambities en maatregelen 

Jongeren in een kwetsbare positie  

VSV - De regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en 

de concretisering hiervan op de onderwijsinstelling levert 

goede resultaten op; het ligt voor de hand de ingeslagen 

weg voort te zetten en vast te houden aan de landelijk 

geformuleerde doelstelling om kansrijke deelname aan 

de samenleving van jongeren en de begeleiding hiervan 

centraal te stellen.

Invulling geven aan de gemeentelijke maatregelen om een 

regionaal sluitend vangnet voor jongeren in een kwetsbare 

positie te organiseren, vastgelegd in de SchoolWerkt agenda 

(Regio Utrecht).

Vakmatige vaardigheden - Het curriculum biedt studenten 

een brede basis met ruimte voor specialisatie in een vakge-

bied.

GLU biedt alle studenten in het eerste leerjaar basisvaardig-

heden aan in: digitale competenties, mediawijsheid/media-

landschap, mediavormgeven en ondernemerschap.

Persoonlijke vaardigheden - GLU biedt studenten onderwijs 

gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

GLU ontwikkelt de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en socia-

le vaardigheden van studenten.

GLU leert studenten constructief om te gaan met feedback.

GLU versterkt het burgerschapsonderwijs.

Leercultuur - GLU ontwikkelt en stimuleert een positieve 

leercultuur op school.

GLU leert studenten hoe ze competenties ontwikkelen en 

onderhouden, voor nu en in de toekomst.

GLU biedt alumni de mogelijkheid zich via de GLU te blijven 

ontwikkelen.



22Kwaliteitsagenda 2019 - 2022 |

2. GELIJKE KANSEN

Het creëren van soepele overgangen binnen krachtig be-

roepsonderwijs zodat studenten voldoende kansen krijgen 

om succesvol in het mbo in te stromen of door te stromen 

naar een vervolgopleiding (of -schooltype) die past bij hun 

ambities en talenten.

Inleiding

‘Het onderwijs als emancipatiemotor heeft aan kracht inge-

boet’, zei de toenmalige minister van Onderwijs, mevrouw 

Bussemaker, naar aanleiding van het signaal, dat zowel door 

de Onderwijsinspectie als door WRR, SCP en OESO afgege-

ven werd, dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs 

onder druk staan. 

Uit onderzoek van de hierboven genoemde organisaties 

blijkt dat kinderen met dezelfde talenten in het onderwijs 

niet altijd dezelfde kansen krijgen, terwijl het mbo-onderwijs 

als taak heeft om jongeren het maximale uit zichzelf te laten 

halen en te werken aan een samenleving waarin iedereen 

alle kansen krijgt zich te ontplooien. De Onderwijsinspectie 

heeft bij onderzoeken naar de kwaliteit van het onderwijs, 

de volgende knelpunten benoemd: dat kansen mede worden 

bepaald door het opleidingsniveau van de ouders of de 

steun die ouders kunnen bieden en de overgangen tussen 

schoolsoorten: de overgang van vmbo naar mbo en van mbo 

naar hbo. 

‘Jongeren met hoger opgeleide ouders nemen meer ambiti-

euze onderwijsbeslissingen, zijn zelfverzekerder en hebben 

vaak meer rolmodellen in hun directe omgeving waar zij zich 

aan kunnen spiegelen, dan jongeren met lager opgeleide 

ouders. Hoger opgeleide ouders hebben hiernaast meer 

kennis van het onderwijssysteem, de kwaliteit van scholen 

en opleidingen en kunnen eigen studie-ervaringen delen met 

hun kinderen, dit zijn allemaal redenen waardoor ze hun 

kinderen beter kunnen begeleiden. Maar ook de inschatting 

van keuzes van docenten kunnen kansen van studenten 

beïnvloeden’.

Organisatie

Kwantitatieve gegevens

Studiesucces (Benchmark mbo)

  jaarresultaat landelijk gem. diploma-resultaat landelijk gem. starters resultaat landelijk gem.

2017* 76.1% 73.5% 75.4% 74.8% 86.1% 84.5%

2016 73.9% 73.4% 73.4% 74.2% 84.7% 84.5%

2015 74.7% 74.2% 75.0% 75.2% 84.3% 84.5%

             

  passende plaatsing landelijk gem. kwalificatie winst landelijk gem. doorstroom hbo landelijk gem.

2017* 98.5% 84.5% 98.9% 87.0% 44.4% 36.1%

2016     97.1% 85.6% 38.9% 35.9%

2015     97.7% 84.5% 35.3% 34.3%

*Indicatoren zijn in 2017 afgestemd op die van de Onderwijsinspectie
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Doorstroom HBO (DUO) - 2016

Crebo  Opleiding   Doorstroompercentage

Oud/Nieuw    2018

90411/25201 Animatie en Audiovisuele Vormgeving 37%

90413/25201 Grafische Vormgeving  37%

90414/25201 Webdesign   37%

93220/25201 Game Artist   37%

25188  Gamedeveloper   58%

95313/25187 Mediadeveloper   58%

95400/25199 Mediamanagement en marketing  74%

Succes eerstejaars hbo (DUO) - 2015

bc 131  Mediamanagement  71.4%

bc 318  Marketing, Communicatie en Evenementen 55.6%

bc 323  Mediavormgeving  81.0%

bc 425  Applicatieontwikkeling  79.0%

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de onderwijsinstelling 

in 2017 op alle indicatoren van Studiesucces een beter per-

centage heeft gescoord dan het jaar ervoor en hoger dan het 

landelijk gemiddelde. 

De doorstroom naar het hbo is hoger dan het landelijk 

gemiddelde en onze studenten doen het relatief goed in het 

eerste jaar.

De opleidingen krijgen maandelijks een management-

rapportage met o.a. een overzicht van het aantal uitvallers 

en vsv’ers en krijgen tweewekelijks een overzicht van stu-

denten die ongeoorloofd verzuimen. Op deze wijze kunnen 

teams vinger aan de pols houden en hun uitval monitoren. 

Studenten, die dreigen uit te vallen, kunnen snel en ade-

quaat de begeleiding krijgen die nodig is om de opleiding 

met succes af te ronden. Deze maatregelen hebben geleid 

tot voldoendes op de indicatoren. Alleen de opleiding Game-

developer behaalt de verschillende rendementsnormen niet 

en heeft hiervoor een verbeterplan opgesteld.

Doorstroom naar hbo wordt geïnventariseerd in de laatste 

periode van de opleiding en geeft een overzicht hoeveel 

studenten naar werk uitstromen en hoeveel studenten naar 

het hbo doorstromen. Twee keer per jaar krijgen CvB en de 

teamleiders een overzicht met kengetallen, waar de door-

stroomcijfers van DUO in opgenomen zijn. Om een beter 

beeld te krijgen van het succes van de afgestudeerden, 

wordt dit schooljaar deelgenomen aan het Schoolverlaters-

onderzoek MBO.

In het algemeen kan gezegd worden dat het vastleggen, 

vaststellen en rapporteren van normen een positief effect 

heeft op verdere verbetering van het rendement en daarmee 

de toename van het aantal gediplomeerden, het doorstroom-

percentage naar het hbo en het succes van eerstejaars 

studenten hbo. 
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Om te voorkomen dat er belemmeringen ontstaan, die 

mogelijk kansenongelijkheid versterken, heeft de onderwijs-

instelling diverse maatregelen getroffen die in vijf lijnen zijn 

in te delen: de overgang van vmbo naar mbo - doorstroom-

mogelijkheden binnen de school - doorstroom van mbo naar 

hbo - doorstroom naar werk - financiële regelingen waar 

studenten (indien nodig) gebruik van kunnen maken.

Overgang van vmbo naar mbo 

Een aantal master-docenten zijn verenigd in de groep ‘GLU 

Link’. Een van hen is projectleider vmbo-mbo, die de taak 

heeft onderzoek te doen naar belemmerende factoren en 

acties te ontwikkelen voor een goede en soepele aansluiting 

van vmbo naar mbo. 

Vorig schooljaar is samen met X11 (Media en Vormgeving), 

de vmbo-school waarmee het gebouw gedeeld wordt, een 

plan gemaakt voor intensievere samenwerking. De acties die 

hiervoor ingezet zijn: verbeterde voorlichting met betrokken-

heid van ouderejaars, warme overdracht door onder andere 

meeloopdagen, goede aansluiting van het LOB- dossier en 

het aanbieden van clinics, zoals: het samenstellen van een 

portfolio en het ontwerpen van technische applicaties.

De eerstejaars studenten die de overstap van X11 naar het 

Grafisch Lyceum Utrecht hebben gemaakt, zijn uitgenodigd 

voor een gesprek om samen te onderzoeken wat verbeterd 

zou kunnen worden. Suggesties die door studenten naar 

voren zijn gebracht, worden verwerkt om de startpositie van 

studenten te optimaliseren en de aansluiting met het eerste 

leerjaar te verbeteren. De ervaringen, die opgedaan zijn met 

X11, zullen ook gedeeld worden met nog vijf andere vm-

bo-scholen om te kijken of deze aanpak gestandaardiseerd 

kan worden.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 geldt de wet ‘Vroeg-

tijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht op het mbo’. 

De school heeft hierop geanticipeerd door de intakeproce-

dure en alle gerelateerde overeenkomsten en regelingen te 

checken en indien nodig aan te passen. Alle opleidingen van 

het Grafisch Lyceum Utrecht zijn open en toegankelijk voor 

iedereen: er worden geen kwalitatieve selectiecriteria, als 

bijvoorbeeld ‘creatieve aanleg, gesteld.

Het toelatingsbeleid is in principe voor iedere opleiding 

gelijk met ruimte voor eigen accenten, maar het uitgangs-

punt is, dat studenten met de juiste vooropleiding het recht 

hebben om toegelaten te worden tot een opleiding van hun 

keuze, tenzij deze vol is. In verband met het toelatingsbeleid 

publiceert het CvB jaarlijks het aantal beschikbare studie-

plaatsen per opleiding.

De intakeprocedure is aangepast aan de nieuwe wet en heeft 

zich ontwikkeld naar een meer loopbaangerichte intake. 

Op basis van het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD), de 

kennismakingsbrief en de ingeleverde cijferlijst, wordt ge-

checkt op toelaatbaarheid. Toelaatbare aanmelders krijgen 

daarna een leerbehoeftecheck, waar gezamenlijk gekeken 

wordt wat de student nodig heeft in relatie wat de onder-

wijsinstelling kan bieden. Daarna wordt hij/zij uitgenodigd 

voor een studiekeuzecheck, waar ze docenten en studenten 

van de opleiding en de school ontmoeten en eventueel hun 

werk tonen en toelichten om te kijken of de gekozen opleiding 

ook echt het beste bij hen past en kunnen twijfelende aanmel-

ders nog kiezen voor een andere opleiding. Aan het eind van 

de studiekeuzecheck wordt een schriftelijk studiekeuzeadvies 

gegeven. Hierop staat vermeld welke opleiding(en) van het 

Grafisch Lyceum Utrecht bij hen past qua niveau, interesse 

en talenten. Tijdens de studiekeuzecheck worden ouders, 

middels een voorlichting, geïnformeerd over studiekosten, 

leermiddelen en activiteiten van de onderwijsinstelling.

Daarnaast worden met scholen en individuele aspirant-stu-

denten afspraken gemaakt over meeloop-/oriëntatiedagen om 

het opleidings- en het beroepsbeeld te versterken. 

Studenten worden betrokken bij de werving, voorlichting 

en bij andere intakeactiviteiten en daarnaast ontvangen zij 
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geplaatste studenten bij de kennismakingsbijeenkomst, 

voorafgaand aan de start van de opleiding om de binding 

met de school en haar studenten te versterken. Binding met 

de onderwijsinstelling door middel van peersupport, speelt 

hierbij een belangrijk rol.

Decanendag

Jaarlijks worden decanen van vmbo’s verwelkomt op de 

school met een introductie over de creatieve vakscholen en 

informatie over het opleidingsaanbod, de aanmeldprocedu-

re, de voorlichtingsmomenten en krijgen zij een rondleiding 

door het gebouw. Studenten presenteren hun opleiding. De-

canen krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan docenten 

en studenten om een goed beeld van de onderwijsinstelling 

te krijgen. 

Voorlichting derdejaars vmbo

De opleidingen Webdesign en Gamedeveloper, uit het kwali-

ficatiedossier Applicatie- en mediaontwikkelaar, hebben een 

technisch profiel met een goed arbeidsmarktperspectief. Om 

dit onder de aandacht van derdejaars vmbo-leerlingen te 

brengen, worden workshops gegevens op technische vmbo’s. 

Ook krijgen deze leerlingen oriëntatiedagen en een studie-

keuzegesprek aangeboden.

Startcoaching 

Studieloopbaanbegeleiders houden startgesprekken en ook 

daarna wordt regelmatig onderzocht of studenten extra on-

dersteuning en of begeleiding nodig hebben. Mocht blijken 

dat er meer nodig is dan het reguliere programma biedt, 

zoekt de SAC-medewerker van het team naar passende 

oplossingen. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een aanbod 

van extra ondersteunings- en begeleidingsactiviteiten, zoals 

trainingen: Zelfmanagement, Omgaan met faalangst, Aanle-

ren van studievaardigheden ed.. Tijdens gesprekken wordt 

gezamenlijk gekeken of de ingezette maatregel effectief is 

en of vervolgstappen nodig zijn.

Loopbaan

De werkgroep Loopbaan heeft het programma Loopbaan 

aangepast en hierdoor hebben de lessen een vernieuwd ka-

rakter gekregen: door de werkvormen aansprekender en de 

opdrachten meer contextrijk te maken. De focus is meer ko-

men te liggen op loopbaanontwikkeling. In de eerste periode 

van tien weken worden vijf lessen door docenten verplicht 

aangeboden en de vijf overige kunnen naar eigen keuze 

ingevuld worden, mits ze deel uitmaken van de toolbox. 

Studieloopbaanbegeleiders, die lesgeven aan eerstejaars zijn 

de ambassadeurs van het loopbaanprogramma om kennis 

over te dragen en kennis met anderen uit het team en nieu-

we studieloopbaanbegeleiders te delen.

Doorstroommogelijkheden binnen de school

Voor studenten die starten met een niveau 2 of 3 opleiding 

is het doel hen te begeleiden naar een zo hoog mogelijk ni-

veau om te zorgen, dat studenten van de onderwijsinstelling 

een sterke uitgangspositie op de arbeidsmarkt of een sterke 

startpositie in het vervolgonderwijs hebben. Studenten van 

niveau 2 en 3 worden ondersteund in het ontwikkelen van 

vaardigheden op het gebied van ‘leren leren’, werknemers-

vaardigheden en loopbaan(sturing).

De bbl-opleidingen Printmedia op niveau 2 en 3 zitten in een 

zelfde kwalificatiedossier en de curricula zijn sterk verweven. 

In het eerste jaar zitten studenten van niveau 2 en 3 bij 

elkaar in een groep en krijgen ze een gezamenlijk program-

ma aangeboden om in relatie met de werkplek hun ambities 

te onderzoeken en het keuzemoment voor een van de twee 

opleidingen uit te stellen en later in het traject te maken. Na 

de tweede helft van het eerste leerjaar, wordt een bezoek ge-

bracht aan de werkplek/het leerbedrijf van de student, krijgt 

de student een studiekeuzecheck en wordt op basis van een 

aantal indicatoren een advies voor een van de twee niveaus 

gegeven.
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De bol-opleidingen DTP (Medewerker DTP niveau 2 en 

Allround DTP niveau 3) zitten ook in een zelfde kwalificatie-

dossier, maar zijn twee verschillende opleidingen: niveau 2 

is met Drukken en Nabewerken uitgebreid tot een opleiding 

Medewerker Creatieve Productie, omdat een breder opgelei-

de niveau 2 student een betere uitgangspositie heeft op de 

arbeidsmarkt. Er zijn GLU-brede afspraken gemaakt over de 

doorstroom van studenten naar niveau 4: In enkele gevallen 

stromen excellente studenten van niveau 2 direct door naar 

niveau 4 en worden studenten van niveau 3 geplaatst in het 

tweede leerjaar van de vervolgopleiding.

Niveau 3 krijgt naast de vakvaardigheden van dtp’en ook 

plannen en organiseren binnen de beroepscontext aange-

boden, omdat een niveau 3 student veel zelfstandiger moet 

kunnen werken, het gehele proces moet kunnen overzien, 

klantcontacten heeft, etc. Onder leiding van SBB wordt er 

momenteel binnen het bedrijfsleven onderzoek gedaan naar 

de verschillen tussen de twee niveaus. Afhankelijk van de 

uitkomsten, wordt het kwalificatiedossier aangepast. Als het 

nieuwe kwalificatiedossier gepubliceerd is, wordt opnieuw 

de inrichting van de twee opleidingen bekeken.  

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe niveau 3 nog beter aan 

kan sluiten op Crossmedia.

Het beroepenveld heeft aangegeven dat algemene taalvaar-

digheden Engels, maar ook de beroepsgerichte taalvaardig-

heden steeds meer gevraagd worden. Voor de invulling van 

de lessen Engels is meer ruimte gecreëerd voor differentiatie 

op twee niveaus. Bij de start van de lessenreeks wordt nog 

geen lesmethode gebruikt: om een beter beeld te krijgen 

van het niveau van de studenten, worden ontwikkelingsge-

richte niveautoetsen ingezet. Studenten worden op basis 

van de resultaten in een van de twee niveaus ingedeeld 

en krijgen dan afhankelijk van het niveau een lesmethode 

aangereikt.

Vanwege de Toelatingswet zijn studenten geadviseerd en of 

hebben zelf keuzes gemaakt voor een opleiding op niveau 4. 

Studenten kunnen ontevreden zijn over de gemaakte keuze. 

Om te voorkomen dat deze studenten voortijdig uit vallen 

wordt een maatwerkprogramma als pilot ontwikkeld, waar 

extra begeleiding is om potentie en ambitie bij elkaar te 

brengen. Tevens wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn 

om studenten op een zo hoog mogelijk niveau uit te laten 

stromen, maar die bijvoorbeeld deficiënties hebben op taal 

of rekenen.

Differentiatie in lessen

Het lesmateriaal wordt gepubliceerd op de Elektronische 

leeromgeving (ELO). Uitgangspunten voor gebruik van de 

ELO zijn o.a., dat het studentgericht moet zijn en aan moet 

sluiten bij de onderwijsvisie: toekomstgericht - praktijk-

gericht - persoonsgericht. 

Afgelopen twee jaar is veel ingezet om het lesmateriaal te 

digitaliseren en alle lesinhoud in eenzelfde format te presen-

teren met gebruik van maar één programma. Studenten kun-

nen zelfstandig, zowel op school als thuis, terecht voor hun 

rooster, presentie, e-mail en lesmateriaal. De ELO maakt het 

mogelijk om te differentiëren: door vooruit te werken en ver-

diepings- en of verbredingsopdrachten te maken, wordt meer 

maatwerk mogelijk gemaakt. In het standaardplan van de 

ELO is de docent namelijk verplicht aan te geven wat er aan 

differentiatie mogelijk is. In het lesmateriaal zijn uitdagende 

en contextrijke opdrachten opgenomen en krijgen studenten 

ook de mogelijkheid te excelleren. Daarnaast zijn de gekop-

pelde keuzedelen gericht op verdieping en of verbreding om 

voor studenten een meerwaarde te creëren, die aansluiten bij 

hun ambitie.

De curricula worden besproken in de beroepenveldcom-

missies om de aansluiting te houden met de allerlaatste 

ontwikkelingen op het gebied van de nieuwste technieken 

en methoden om het onderwijs uitdagender te maken, in te 



27Kwaliteitsagenda 2019 - 2022 |

OrganisatieOrganisatie

spelen op innovaties in de branche en het onderwijs goed te 

laten aansluiten bij het bedrijfsleven.

De ELO gaat een rol spelen in het delen van kennis en 

informatie door speciaal ruimte te creëren in het digitale 

programma.

Studenten kunnen excelleren in o.a. vakwedstrijden als: 

‘Landelijke Ambassadeur MBO’ en of Skills Heroes. Voor 

deze laatste vakwedstrijd wordt de landelijke finale van de 

opleiding Webdesign op het Grafisch Lyceum Utrecht georga-

niseerd.

Daarnaast kunnen alle studenten een intern talentprogram-

ma volgen, waar de zeven actuele en interessante thema’s in 

de vorm van minitrainingen en workshops worden aangebo-

den. Voorbeelden hiervan zijn: Portretfotografie - Stilleven-

fotografie - Technisch experimenteren - Vergroot je impact 

- Het Bureau - Conceptontwikkeling en uitvoering - Druk-je-

werk - Jong Ondernemen.

In de projecten wordt meer aandacht besteed aan en 

gefocust op competenties als: onderzoeken - samenwerken 

- plannen - organiseren - presenteren - reflecteren, aange-

zien uit onderzoek blijkt dat het beroepenveld medewerkers 

zoekt, die over deze vaardigheden beschikken. In het eerste 

leerjaar wordt het keuzedeel ‘Ondernemend gedrag’ aange-

boden, waar deze competenties ook aan de orde komen. 

Daarnaast acht ook het hbo deze competenties noodzakelijk 

voor het succesvol doorlopen van de opleiding. 

Do0rstroom van mbo naar hbo

Loopbaan

In het laatste leerjaar krijgen studenten workshops aange-

boden om samen met de docent of de studieloopbaanbege-

leider na te denken over het vervolg na diplomering en wat 

daarvoor nodig is. Alumnibeleid wordt verder ontwikkeld en 

zal te zijner tijd onder de aandacht gebracht worden.

Keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’

De opleidingen van niveau 4 zijn allen verplicht het Keuze-

deel ‘Voorbereiding hbo’ aan te bieden. Studenten die de 

ambitie hebben door te stromen naar een hbo-opleiding 

kunnen dit keuzedeel volgen om te onderzoeken wat op het 

hbo van hen verwacht wordt en specifiek om meer kennis en 

inzicht te verwerven over de verschillen in werkwijzen.

Samenwerking mbo-hbo 

Om het hbo toegankelijker te maken voor studenten van de 

onderwijsinstelling is met de afdelingen Media en vormge-

ving en Game en Interactie van de HKU een overleg gestart 

en zijn de volgende acties ingezet: 

Medewerkers uit het hbo gaan gastlessen verzorgen in de 

school. 

Hogerejaars van het hbo en voormalige studenten 

(alumni) van de school en hbo-docenten geven voorlich-

ting aan mbo-studenten. Het team Mediamanagement en 

Communicatie hebben op basis van het studiepuntensysteem 

van het hbo dit systeem ook ingevoerd om de aansluiting te 

verbeteren.

Ook worden alumni, die nu een opleiding volgen op het hbo, 

betrokken als assessoren bij de assessmentportfolio van 

Crossmedia.

De laatste terugkomdag van Gaming-stagiaires wordt, tijdens 

de Eindexamenexpositie van de HKU, georganiseerd op de 

HKU: zij krijgen een voorlichting en worden rondgeleid door 

hbo-docenten.
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Alle studenten van leerjaar 3 en 4 van krijgen tijdens de 

Eindexamenexpositie een voorlichting over het hbo en 

specifiek over het eindniveau van hbo-studenten. Tijdens 

het bezoek worden studenten ontvangen en rondgeleid 

door hbo-docenten. De HKU gaat gezamenlijk met de school 

invulling geven aan het Keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’. 

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft meegedacht over de invul-

ling van het curriculum van de Associate Degree (AD). Een 

docent van een van de opleidingen Mediavormgeving geeft 

aan deze opleiding les. Hiermee borgt de onderwijsinstelling 

een optimale aansluiting van de opleidingen Mediavormge-

ven met het hbo. 

Met de Technische faculteit van de HU zijn in het kader van 

excellentietrajecten afspraken gemaakt om ook de Mas-

terclasses open te stellen voor mbo-studenten en hen te 

enthousiasmeren en te inspireren door te stromen naar een 

hbo-opleiding.

Om de doorstroom naar het hbo verder vorm te geven 

worden hbo-docenten, tijdens een studieochtend, betrokken 

om mbo-docenten te informeren over de hbo-mogelijkheden 

en kennis te delen en over te dragen. Door te weten wat er 

verwacht wordt op het hbo, kunnen mbo-docenten verwach-

tingen managen en studenten goed begeleiden om de door-

stroom naar het hbo soepel en succesvol te laten verlopen.

Doorstroom naar werk

Studenten die de wens hebben geuit een eigen bedrijf te 

willen gaan starten, krijgen een jaarlang het programma 

‘Jong Ondernemen’ aangeboden om ondernemerschap te 

stimuleren. Het didactische concept is ‘leren door te doen’. 

Het programma kent twee fasen: 1. het opstarten van een 

bedrijf - 2. Het runnen van een bedrijf.

Studenten met een belemmering, handicap of ziekte, die 

lastig bemiddelbaar zijn naar een stageplaats, krijgen extra 

ondersteuning bij het vinden van een stageplaats. Bureau 

BedrijfsContacten (BBC) draagt zorgt voor de matching en 

heeft in haar uitgebreide bestand bedrijven die meer gespe-

cialiseerd zijn in de begeleiding van deze studenten en het 

een uitdaging vinden deze studenten te begeleiden geduren-

de hun stageperiode. Ook het leerbedrijf van de school ‘S2B’ 

in Utrecht kan deze studenten plaatsen.

Bedrijven geven in hun vacatureteksten aan dat ze graag 

afgestudeerden van het Grafisch Lyceum Utrecht willen. 

Vacatures van bedrijven worden op de wand van BBC gepu-

bliceerd en door de afdeling Communicatie & PR op social 

media geplaatst, zodat studenten, die werkzoekend zijn, snel 

kunnen reageren.

Het is belangrijk dat studenten zich realiseren dat ze nu en 

in de toekomst moeten meebewegen met de veranderingen 

in de maatschappij en op de arbeidsmarkt door het ontwik-

kelen van het bewustzijn dat een Leven Lang Ontwikkelen, 

het onderhouden en vernieuwen van vakvaardigheden en 

competenties, nodig is om aantrekkelijk te blijven voor die 

arbeidsmarkt. Het doel van de onderwijsinstelling is dat leren 

door studenten leuk wordt gevonden. De mogelijkheden van 

een Leven Lang Ontwikkelen worden onderzocht: hoe hier 

vorm en inhoud aan kan worden gegeven en welke vaar-

digheden hiervoor van belang zijn. Alumni zullen betrokken 

worden bij het onderwijs om studenten te motiveren en te 

inspireren door te blijven leren. Daarnaast wordt onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden voor een bbl-traject - niveau 4. 

Peersupport wordt ontwikkeld, zodat studenten, dwars door 

de leerjaren heen, elkaar kunnen ontmoeten, (leer)ervaringen 

kunnen uitwisselen, mee kunnen lopen en stage-ervaringen 

kunnen delen. Studenten krijgen hierdoor de mogelijkheid 

een netwerk van medestudenten te organiseren, waar ze 

tijdens hun carrière profijt en wellicht ook plezier van kunnen 

hebben.
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Financiële regelingen

De onderwijsinstelling heeft als uitgangspunt dat de sociaal

economische achtergrond geen rol mag spelen en belemmerend 

mag zijn voor een succesvol verloop in het onderwijs, daarom 

biedt de school in het kader van gelijke kansen boeken en 

lesmateriaal gratis in bruikleen aan. Daarnaast is het introductie-

programma kosteloos en draagt de school financieel bij aan 

excursies. Er is een Studiefonds, waar eventueel een laptop in 

bruikleen wordt gegeven en mogelijk wordt bijgedragen aan 

reiskosten.

Ambities en maatregelen 

Gelijke kansen 

Gelijke kansen - GLU-studenten krijgen door maatwerk 

gelijke kansen om talenten te ontwikkelen.

GLU heeft de uitstroom- en nabije toekomstwensen van stu-

denten in beeld en stimuleert dat studenten het maximale uit 

zichzelf halen.

GLU verbetert doorstroommogelijkheden voor studenten van 

niveau 2 naar 3 en van niveau 3 naar 4.

GLU investeert in talentprogramma’s waarin studenten op hun 

eigen manier kunnen excelleren.

Actueel onderwijs - Het curriculum sluit vanuit de 

onderwijsvisie aan bij actuele inzichten en ontwikkelingen 

in beroepspraktijk en maatschappij.

GLU realiseert een curriculum waarin ondernemendheid van 

studenten wordt gestimuleerd.

Persoonlijke vaardigheden - GLU biedt studenten onderwijs 

gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

GLU ontwikkelt de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 

sociale vaardigheden van studenten.

GLU leert studenten om constructief om te gaan met feed-

back.

Leercultuur - GLU ontwikkelt en stimuleert een positieve 

leercultuur op school.

GLU leert studenten hoe ze competenties ontwikkelen en 

onderhouden, nu en in de toekomst.

GLU ontwikkelt alumnibeleid en onderhoudt contact met 

alumni en betrekt ze bij onderwijs.

GLU biedt alumni de mogelijkheid zich via GLU te blijven 

ontwikkelen.
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Kwantitatieve gegevens

Overzicht Beroepsopleidingen/Beroepen

Mediavormgever: 

Animatie en Audiovisuele Vormgeving - Crossmedia - Game Artist - Grafische Vormgeving - Webdesign - niveau 4

Mediamanagement en Marketing - niveau 4

Communicatie en Marketing - niveau 4

Mediadeveloper - Webdeveloper - niveau 4

Gamedeveloper - Game Programmer - niveau 4

Creatief Dtp’er - niveau 3

Medewerker Creatieve Productie - niveau 2

Medewerker Printmedia (bbl) - niveau 2

Drukker (bbl) - niveau 3

Nabewerker (bbl) - niveau 3

Aantal studenten 2014-2018

  1-10-2018 1-10-2017 1-10-2016 1-10-2015 1-10-2014

  Voorlopig    

Bekostigd  2178 2138 2072 2051 2065

Niet bekostigd  2 1 4 3

Examendeelnemers 3 2 5 5 5

Organisatie

3.  OPLEIDEN VOOR DE 

  ARBEIDSMARKT VAN DE 

  TOEKOMST

Verbetering van het arbeidsmarktperspectief van mbo-studen-

ten door aanpassingen in het onderwijsaanbod, beïnvloeding 

van de studiekeuze, inhoudelijke vernieuwing van opleidingen 

en het versterken van de verbinding met de beroepspraktijk.

Inleiding

Het Grafisch Lyceum Utrecht is een grafische vakschool, die 

niet alleen opleidt voor de grafische industrie, maar voor-

namelijk voor de technische en creatieve industrie. ‘Het is 

een verzamelnaam voor sterk uiteenlopende activiteiten met 

één gemene deler, namelijk dat creativiteit daarbij een zeer 

belangrijke rol speelt. Om tot een uiteindelijk product te 

komen, wordt veelal in teamverband samengewerkt, waarbij 

goed ontwikkelde sociale vaardigheden onmisbaar zijn. De 

maatschappelijke waardering voor creatief en technisch werk 

is hoog’. 
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Aandeel werkend >12 uur (DUO)

Opleidingscode Opleiding  Aandeel werkend >12 uur

bc058  DTP (niveau 2)  0%

bc058  DTP (niveau 3) 68%

bc131  Mediamanagement 80%

bc318  Marketing en communicatie 67%

bc323  Mediavormgeven 65%

bc424  Printmedia (bbl - niveau 2) 

bc425  Applicatieontwikkeling 58%

Doorstroom HBO Grafisch Lyceum Utrecht (SBB)

Crebo Oud/Nieuw Opleiding Doorstroompercentage 2018

90411/25201 Animatie/audiovisuele vormgeving 37%

90413/25201 Grafisch vormgeving 37%

90414/25201 Interactieve vormgeving 37%

93220/25201 Game Artist  37%

25188  Gamedeveloper  58%

95313/25187 Mediadeveloper  58%

95400/25199 Mediamanagement en marketing 74%

 

Ontwikkeling beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Crebo Opleiding  Niveau 2018 2017 2016 2015 2014

Oud/Nieuw    Voorlopig    

95717/25207 Basismedewerker Printmedia 2 9 5 14 22 12

95718/25208 Digitaal Drukker  3     1

95719/25208 Drukker  3 2 7 4 3 7

95720/25209 Nabewerker  3 1 1 0 1 1

   Totaal 12 13 18 26 21
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Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Vanwege de crisis van de afgelopen jaren zijn vooral grotere 

grafimedia bedrijven in aantal teruggelopen en door de 

krimp in aantal medewerkers zijn de bedrijven van een 

hogere grootteklasse naar een lagere verschoven, blijkt uit 

onderzoek. Het aantal eenmanszaken c.q. zzp’ers is be-

hoorlijk stabiel. De vraag naar personeel in de grafimedia 

sector neemt toe. Het hoogste aantal in tien jaar tijd. De 

totale werkloosheid in de branche loopt terug, maar is nog 

steeds hoger dan het landelijk percentage. Volgens Grafime-

dia in cijfers 2018, een uitgave van het GOC, uitgevoerd in 

opdracht van A&O Fonds Grafimediabranche, waren grafi-

mediabedrijven in 2017 voornamelijk op zoek naar DTP’ers, 

Drukkers en Nabewerkers. Ook de vraag naar grafisch vorm-

gevers staat hoog genoteerd. 

Door de financiële crisis zijn de bbl-opleidingen voor Druk-

kers en Nabewerkers nagenoeg verdwenen. Het Grafisch 

Lyceum Utrecht biedt deze opleidingen in de bbl-variant, 

als een van de weinigen, nog steeds aan: al is het aantal 

studenten beperkt en in de afgelopen jaren sterk afgeno-

men. Door de economische groei neemt de vraag naar goed 

geschoolde arbeidskrachten weer toe en door de overheids-

subsidie voor bedrijven (subsidieregeling praktijkleren) die 

een werkleerplek beschikbaar stellen, in 2019 een vervolg te 

geven, kan het aantal bbl-plekken weer toenemen en krijgt 

het anticyclisch opleiden een nieuwe impuls.

De arbeidsmarkt waarvoor opgeleid wordt verandert snel. 

Automatisering, robotisering en digitalisering maakt veel 

banen overbodig, met name op niveau 2 en 3, maar creëert 

ook nieuwe banen. Ook in de creatieve sector verandert de 

manier van werken snel: steeds meer digitale producten 

worden gemaakt via digitale en geautomatiseerde proces-

sen. De branche kent een rijke geschiedenis op het gebied 

van mechanisering en automatisering van werkzaamheden, 

dat niet alleen gevolgen heeft voor het volume aan werkge-

legenheid, maar ook consequenties heeft voor loopbanen en 

benodigde competenties van werknemers. 

Om succesvol te worden en aan te blijven sluiten op de 

arbeidsmarkt zijn generieke vaardigheden voor vakmensen, 

die een beroepsopleiding hebben gevolgd, van essentieel 

belang. De meerwaarde die deze niveaus ten opzichte van 

mensen met een hogere of algemene opleiding hebben, is 

de vakspecifieke component - het is voor deze niveaus van 

belang om te blijven specialiseren. 

Werken in innovatieve samenwerkingsvormen, zoals werken 

in kleinschalige netwerken wordt steeds belangrijker.

Door internationalisering wordt steeds meer samengewerkt 

met partijen in het buitenland en vraagt de arbeidsmarkt om 

specifieke competenties als goede beheersing van het Engels 

evenals vaktechnisch Engels. 

De werkgelegenheid in de totale creatieve industrie groeit 

voornamelijk door de toename van zelfstandigen ten koste 

van mensen in loondienst. Grafimediabedrijven vergrijzen 

en kunnen lastig vervangers vinden voor de professionals 

die met pensioen gaan. Door de economische crisis en de 

nieuwe verplichtingen in de wet werk en zekerheid (WWZ), is 

het aantal bedrijven, dat zzp’ers betrekt, de laatste tien jaar 

sterk gegroeid. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in de duur-

zaamheidsdiscussie een belangrijk thema. De maatschappe-

lijke aandacht voor gezondheid en vitaliteit en hoe deze te 

onderhouden neemt toe. De creatieve sector vraagt werkne-

mers met goed ontwikkelde sociale vaardigheden, die kun-

nen samenwerken, die een gezond zelfbewustzijn hebben, 

die kunnen reflecteren op hun vaardigheden, die zelfstandig 

kunnen werken, die hun werk serieus nemen en die zelf 

contacten kunnen leggen. Met name voor niveau 2 en 3 is 

basiskennis van ICT-processen essentieel. De aandacht voor 

en vraag naar leren door werkenden neemt toe, waardoor 

leven lang ontwikkelen een actueel onderwerp wordt. De on-

derwijsinstelling gaat daar een visie over ontwikkelen, zodat 

het een attitude, een vanzelfsprekendheid wordt van zowel 

medewerkers als studenten.
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In Nederland wordt invulling gegeven aan de doelstelling 

van de Lissabon-agenda door het inrichten van een top-sec-

toren beleid. Negen sectoren worden benoemd, waaronder 

de creatieve industrie, waarmee Nederland zich als kennis-

land’ een sterkere positie op de wereldmarkt probeert te 

veroveren.

Samenwerking beroepenveld

Vakscholen hebben een afgebakend, samenhangend oplei-

dingsaanbod met een heel duidelijke focus, die herkenbaar 

aansluit op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Het geschetste beeld dat het beroepsonderwijs vaak achter 

de ontwikkelingen aanloopt als het om vernieuwing gaat in 

het beroep, geldt dit niet voor het Grafisch Lyceum Utrecht. 

De school heeft namelijk een unieke brancheverbinding en 

heeft tevens een ecosysteem (infrastructuur) voor het op-

bouwen en versterken van de onderlinge relaties om voort-

durend te blijven vernieuwen. Vakscholen in het algemeen 

en het Grafisch Lyceum Utrecht specifiek hebben een breed 

voedingsgebied en zijn daardoor in het algemeen minder 

gericht op de regio, maar zien de branche als voornaamste 

‘stakeholder’, en hebben daardoor een meer bovenregi-

onale functie. Het Grafisch Lyceum Utrecht is kleinschalig 

en flexibel, waardoor er gemakkelijk geanticipeerd wordt 

op ontwikkelingen in de markt, en kan snel en wendbaar 

acteren op vragen van stakeholders en de arbeidsmarkt. 

Voor het aanbod van keuzedelen wordt een jaarlijkse cyclus 

doorlopen om samen met het beroepenveld de keuzedelen 

vast te stellen en responsief aan te sluiten op de ontwikke-

lingen in de markt en veranderende vakkennis. Afgelopen 

periode zijn drie keuzedelen gezamenlijk met het beroepen-

veld ontwikkeld. 

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft daardoor maximale flexibi-

liteit en een cruciale positie waar het gaat om de aansluiting 

onderwijs - arbeidsmarkt. 

Het Grafisch Lyceum Utrecht is sterk verbonden met het 

bedrijfsleven, staat midden in de samenleving en heeft een 

uitgebreid netwerk van bedrijven; de contacten met het be-

roepenveld zijn reeds vele jaren duurzaam en waardevol. 

Een aantal docenten heeft naast hun betrekking op de 

onderwijsinstelling ook nog een eigen bedrijf of zijn nog 

werkzaam in een bedrijf, hoewel dit laatste nauwelijks meer 

voorkomt. Deze medewerkers hebben een meerwaarde, aan-

gezien zij het werkveld kennen, de behoefte van de markt 

snel kunnen integreren in het onderwijs en verhalen kunnen 

vertellen over belevenissen in het beroep; op deze wijze 

houden zij het onderwijs actueel en scherp en de student 

bij de les. Toch blijft het door snelle technologische ontwik-

kelingen lastig om vakkennis op pijl te houden. Om gelijke 

tred te houden met de kwaliteit van professionals in de tech-

nische en creatieve industrie is een uitdaging. Het Grafisch 

Lyceum Utrecht heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op 

professionalisering en heeft de hieronder beschreven maat-

regelen, ingezet om de aansluiting met het beroepenveld te 

behouden.

De GLU Academy heeft een vast en flexibel aanbod, dat 

jaarlijks vastgesteld wordt en gerelateerd is aan de thema’s 

die spelen. Er worden o.a. Pro-lezingen georganiseerd, waar 

professionals uit het beroepenveld innovaties onder de 

aandacht brengen, deskundigheid delen en of overdragen. 

Het programma is actueel en interessant voor zowel docen-

ten als studenten. Daarnaast is een PIT-lezingenreeks over 

Pedagogiek, die je Inspireert en Toepasbaar is in het werk als 

docent en die het leerproces moet bevorderen. Tijdens deze 

lezingen worden praktische kennis en actuele inzichten uit 

de pedagogiek en of leerpsychologie besproken. De thema’s 

zijn gekozen o.b.v. veel voorkomende vragen van SLB’ers en 

docenten. Per lezing staat een thema centraal en daarnaast 

worden overstijgende thema’s gekozen, waar veel docenten 

in hun dagelijks pedagogisch/didactisch handelen en of bij 

ondersteuning van studenten baat bij kunnen hebben en 

in de lessituatie of in de begeleiding toepasbaar zijn, zodat 
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ook studenten met een belemmering, ziekte of handicap 

een goede aansluiting hebben op de arbeidsmarkt of in een 

andere opleiding.

Per jaar worden drie studiedagen GLU-breed georganiseerd 

en deze zijn gericht op actuele thema’s en innovatieve 

projecten om kennis te delen en over te dragen. Ook teams 

organiseren scholingsdagen om actuele thema’s te onderzoe-

ken, te verdiepen of te verbreden. Tevens kunnen docenten 

gebruikmaken van het aanbod een Master-opleiding ‘Leren 

en Innoveren’ (MLI) te volgen om zich te ontwikkelen als 

specialist op het gebied van leren en innoveren om in de 

eigen onderwijspraktijk innovaties vorm te geven en onder-

zoek te doen naar de aanpak en effecten van verschillende 

vormen van leren. Ieder team heeft op dit moment in ieder 

geval een master en een aantal verbinden zich in een GLU 

brede groep, de zogenaamde ‘GLU-Link’.

Teams hebben een pool van vakspecialisten, die regelmatig 

worden uitgenodigd gastlessen te verzorgen. 

Stages voor docenten in het beroepenveld worden, als 

mogelijkheid van deskundigheidsbevordering, onder de aan-

dacht gebracht en gestimuleerd door teamleiders. Aangezien 

van dit aanbod nog weinig gebruik wordt gemaakt, liggen 

hier nog mogelijkheden.

Samenwerking branche

Daarnaast vervult de onderwijsinstelling ook een belangrijke 

rol in de regio en levert door verschillende initiatieven een 

bijdrage aan de vraagstukken in de regio: de leerbedrijven 

van de school ‘S2B’ in Utrecht en ‘S2B Discover’ in Amers-

foort bieden studenten van de school stagemogelijkheden, 

waar studenten de mogelijkheid geboden wordt onderne-

mende skills te ontwikkelen in relatie met reële klanten. 

Daarnaast worden door de teams en Bureau Bedrijfscontac-

ten intensief samengewerkt met het beroepenveld om een 

succesvolle match van stagiaires, met een specifiek compe-

tentieprofiel dat aansluit bij de wensen en de behoefte van 

het betreffende beroepenveld, te realiseren. Tevens worden 

aangemelde vacatures onder de aandacht gebracht van 

studenten. 

Bureau Bedrijfscontacten heeft een samenwerkingsverband 

met Mediastages in Hilversum voor stageplaatsen bij media-

bedrijven in Hilversum. Daarnaast worden op het Mediapark 

netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar contacten gelegd 

worden om ervoor te zorgen dat er voldoende stageplaatsen 

zijn en het onderwijs aansluit op de gevraagde competenties. 

Tweejaarlijks wordt een enquête uitgezet onder stagebege-

leiders, die naast de enquêteresultaten van SBB gegevens 

opleveren hoe de stagebedrijven de kennis en kunde van de 

stagiaires en de gehele BPV waarderen. Over het algemeen 

is de waardering voor de school en de tevredenheid over de 

stages hoog; de resultaten worden gedeeld met de teams 

om hun onderwijs aan te scherpen en of actuele onderdelen 

in het curriculum op te nemen.

Aangezien de werkgelegenheid in de totale creatieve 

industrie voornamelijk groeit door toename van het aantal 

zelfstandigen (zzp’ers) en studenten die de wens hebben 

een eigen bedrijf te starten of te runnen, biedt de school 

studenten het jaarprogramma ‘Jong Ondernemen’ aan om te 

inspireren, uit te dagen en na te denken over wat onderne-

men betekent. Het programma kent twee fasen: Het opstar-

ten en Runnen van een bedrijf. Studenten leren hier door te 

doen. Eind mei 2019 stopt het programma, de school denkt 

na hoe dit thema geïntegreerd kan worden in het curriculum 

en heeft het als actie opgenomen in het Strategisch Beleids-

plan 2019-2022.

Non-profit organisaties doen in toenemende mate een be-

roep op ons om mee de denken over actuele vraagstukken. 

Verschillende opleidingen hebben hiervoor een bureau inge-

richt, dat reële opdrachten uit de beroepspraktijk ontvangt. 

‘Het Bureau’ verzamelt en reageert op de vraag van non-pro-
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fit organisaties in de regio, waar stagiaires van de leerbe-

drijven en of studenten van de verschillende opleidingen, 

afhankelijk van de opdracht, uitvoering aan geven, maar ook 

docenten zijn actief op dit gebied; d.m.v. acquisitie benade-

ren zij gemeentelijke instellingen en non-profit bedrijven. Op 

deze wijze blijft de onderwijsinstelling betrokken bij actuele 

vraagstukken en wordt voor studenten een realistische 

beroepscontext gecreëerd. Studenten leren de vraag van de 

klant te identificeren, krijgen zicht op de wensen, behoeften 

en de eisen van de opdrachtgever.

Voor alle opleidingen zijn hiervan recente voorbeelden te 

noemen.

In het project ‘De Uitgeverij’ maken studenten van niveau 

2 een cover voor een boek. De uitgever komt de producten 

beoordelen en de mooiste en beste cover wordt gebruikt 

voor het betreffende boek. Daarnaast zijn zij betrokken bij 

het maken van promotieproducten voor de school.

Het project ‘Wij zijn de wijk’ levert een bijdrage door in de 

nabijheid van de school vragen te verzamelen (acquireren) 

en hier door middel van een advies voor of door het maken 

van een media-uiting uitvoering aan te geven. 

GLU by bike is een project dat gezamenlijk met de Gemeente 

Utrecht wordt uitgevoerd om als gemeente mee te dingen 

naar Europees fietsstad van het jaar. Uit onderzoek is name-

lijk gebleken dat mbo-studenten niet snel de fiets pakken 

om naar school te gaan, daarom is dit de doelgroep waar 

het project zich op richt. Excellente studenten van de school 

denken mee om oplossingen te bedenken voor het realise-

ren van genoemde doelstelling.

Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de geestelijke 

gezondheid, de mentale veerkracht en verslaving en zet zich 

met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de 

geestelijke gezondheid o.a. door het delen van kennis. Om 

jongeren nog beter te kunnen bereiken, heeft het Trimbos-in-

stituut de opleiding Grafische vormgeving gevraagd mee te 

denken met welke media-uiting het Trimbos-instituut jonge-

ren het best kan bereiken.

Jaarlijks wordt het project ‘Fotodock’ door Grafische vorm-

geving in samenwerking met X11 (vmbo) rondom het thema 

‘familieverhalen’ georganiseerd. De werken worden beoor-

deeld door een deskundige (externe) jury en worden geëxpo-

seerd in de gangen van de onderwijsinstelling. Voor ouders, 

vrienden en bekenden is de expositie toegankelijk. Er vindt 

een prijsuitreiking plaats voor het beste werk.

Tweedejaars studenten van de opleiding Mediamanagement 

hebben voor het ‘Project Wilhelmina Kinderziekenhuis’ (WKZ) 

ideeën ontwikkeld: de opdracht was om een evenement van 

acht middagen voor patiëntjes te organiseren in het kinder-

theater en of aan bed. Het project startte met een pitch aan 

de opdrachtgever, die de thema’s uitkoos. Studenten hebben 

naast het bedenken en uitvoeren van het evenement hun 

energie en creativiteit ingezet om voor de kinderen in het 

ziekenhuis een doe-boek en een spel-aan-bed te maken.

Studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht ondersteunen de 

communicatie rondom de actie Alpe d’HuZes, waar deelne-

mers een tot zes keer de legendarische Alpe d’Huez op lopen 

of fietsen.

Ook actuele thema’s als bijvoorbeeld ‘pesten’ en ‘voor jezelf 

opkomen’ krijgen in het onderwijs een belangrijke plaats 

door hiervoor media-uitingen te ontwikkelen waar ook ande-

ren hun voordeel mee kunnen doen. 

Beroepenveldcommissies

Het beroepenveld loopt voorop wat betreft specialistische 

kennis en vernieuwing in het beroep. Van het onderwijs 

vraagt dit een continue samenwerking met het bedrijfsleven, 

daarom heeft de onderwijsinstelling een of meerdere be-

roepenveldcommissies per team ingericht, die enkele keren 
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per jaar bijeen komen, om de actualiteit en vernieuwingen 

te borgen. Samen met het beroepenveld wordt gekeken 

wat de opleiding nodig heeft om de aansluiting te houden 

met het beroepenveld. Met aanpassingen in het curriculum 

wordt hierop geacteerd. Een aantal opleidingen betrekt het 

beroepenveld bij het beoordelen van projecten, gedurende 

de opleiding. 

Ook bij de examinering om het niveau van de opleiding te 

borgen en goed aan te laten sluiten bij het beroepenveld of 

het hbo zijn, een ondernemer van een reclame en media-

bureau, die tevens voorzitter is van VKGO, Vereniging klein 

grafimedia ondernemingen in Nederland met 265 leden en 

een eigenaar van een grafisch ontwerpbureau, die tevens 

ondernemerscoach is van de opleiding Small Business en 

Retail Management van de HU in Amersfoort, lid van de 

Examencommissie. Daarnaast wordt het beroepenveld bij de 

ontwikkeling van de opdracht en of als assessor bij een of 

meerdere werkprocessen van de Proeven van bekwaamheid 

betrokken.

CvB

De arbeidsmarkt en economie floreren: een goed functio-

nerend beroepsonderwijs, samenwerking met publieke 

instellingen en bedrijven zijn voorwaardelijk om deze groei 

verder te stimuleren. Niet alleen veranderingen op de arbeids-

markt en de ontwikkelingen in het onderwijs, maar ook 

een complexe en gefragmenteerde samenleving vragen om 

antwoorden en oplossingen die samenwerking nodig maken. 

Op verschillende wijzen wordt daar door de onderwijs-

instelling vorm aan gegeven. Het CvB geeft hier op verschil-

lende niveaus vorm en inhoud aan, voorbeelden van belang-

rijke samenwerkingsverbanden worden hierna beschreven.

Regionaal

De Utrechtse regio behoort tot de top-5 regio’s in Europa 

met innovatie- en groeipotentieel. De regio is kansrijk door 

haar centrale ligging in Nederland, haar ondersteunende rol 

in de Randstad-agglomeratie, de historie en de culturele en 

landschappelijke diversiteit. De werkgelegenheid neemt in de 

regio sterk toe, onder andere in de ICT, een van de domeinen 

van het Grafisch Lyceum Utrecht. 

Utrechtse OnderwijsAgenda (UOA), een platform waar be-

stuurders van onderwijs, kinderopvang en welzijn in Utrecht 

zitting hebben. Ter voorbereiding op de Utrechtse Onder-

wijsagenda 2018-2022 is een visiedocument geschreven om 

op structurele en planmatige wijze samen te werken om op 

alle niveaus kinderen en jongeren het onderwijs te kunnen 

bieden waar zij recht op hebben.

Het CvB heeft zitting in de Economic Baord Utrecht (EBU), 

een netwerkorganisatie die innovatie en samenwerking 

stimuleert tussen bedrijven, onderwijs en overheid en heeft 

als doel Utrecht tot een groene, gezonde en slimme regio 

te maken. De Human Capital Agenda (HCA) van de EBU wil 

in Utrecht een House of Skills naar Amsterdams voorbeeld 

realiseren.

Voorzitters van verschillende Utrechtse onderwijsinstellingen 

(po, vo, vmbo, mbo en hbo) hebben zich verenigd in het 

Edupact Utrecht om de aansluting onderwijs en arbeidsmarkt 

te verbeteren en de doorstroming tussen de onderwijsinstel-

lingen te bevorderen. Vanuit het Edupact is een directe link 

met de HCA agenda.

Dutch Game Garden, een netwerkorganisatie voor de 

game-branche met als doel innovatie en samenwerking te 

stimuleren tussen investeerders, start-ups en potentiële 

opdrachtgevers.
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Het MBO-HBO platform, een strategisch bestuurlijk overleg 

van de mbo-hbo stadsregio’s Utrecht en Amersfoort, met het 

doel om als onderwijs een goede propositie te hebben in 

de (regionale) politieke arena en een gemeenschappelijke 

partner te zijn in de relatie met het regionale bedrijfsleven. 

Er zijn drie lijnen voor samenwerking geformuleerd: 

1. Hybride onderwijs/leren - 2. Doelmatigheid - 3. Stimuleren 

van een positief leerklimaat.

Sterk Techniekonderwijs is een intitiatief van zes vmbo’s 

en vijf mbo’s om de kwaliteit van het techniekonderwijs te 

verbeteren door middel van het versterken van de pedago-

gische (onderzoeks)kwaliteiten en attitude van docenten. In 

leernetwerken werken docenten van de aangesloten scholen 

samen om hier vorm en inhoud aan te geven. Ook het be-

roepenveld is hierbij aangesloten. Het keuzevak Innovatie & 

Prototyping wordt door de vmbo’s aangeboden om jonge-

ren digitaal en technisch vaardiger te maken. Het Grafisch 

Lyceum Utrecht is samen met ROC Midden Nederland mede 

indiener van dit keuzevak.

Landelijk

Het CvB is actief betrokken bij de bedrijfstakgroep (btg) ICT 

en Creatieve industrie van de MBO Raad en de sectorkamer 

binnen de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonder-

wijs Bedrijfsleven) waar een van de activiteiten gericht is op 

analyse van arbeidsmarkt- en doelmatigheidscijfers.

Het CvB participeert in de VKGO, die ondernemers in de 

communicatieketen helpt om succesvol te zijn door actieve 

samenwerking te bevorderen, te begeleiden en daarmee ver-

andering te bewerkstelligen. Met ca. 200 leden is de VKGO 

een zeer actieve vereniging voor en door leden.

Het GOC doet onderzoek wat er in de markt speelt en wat 

er nodig is om de beroepsprofielen actueel te houden en 

stellen indien nodig aanpassingen voor van de grafische be-

roepsopleidingen. Zij verbindt partijen als: sociale partners, 

het rijk, bedrijven en opleiders. 

Fespa Nederland, is een kennis- en netwerkorganisatie voor 

de visuele communicatiebranche, die ondernemers en onder-

nemingen in de markt van visuele communicatie stimuleren 

en ondersteunen in hun ontwikkeling en aansluiting op de 

markt.

Internationaal

EGIN, the European Graphic/Media Industry Network is the 

platform of cooperation for education, training, research & 

development and labour market projects amongst the social 

partners of nine countries: Denmark, Germany, Iceland, The 

Netherlands, Norway, Sweden, Spain, Switzerland and the 

United Kingdom.

EramusPlus: Contacten met onderwijsinstellingen in Zweden, 

Spanje, Denemarken en IJsland. De Europese contacten wor-

den verder uitgebouwd door gezamenlijk een curriculum te 

ontwikkelen voor Gaming.

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT bestaat uit vijf leden, waarvan een aantal leden een 

directe relatie heeft met de creatieve industrie door eigenaar 

of directielid te zijn van een bedrijf en overige leden op een 

andere wijze zijn gelieerd aan het (technisch en creatief ) 

onderwijs. 

Naast de reguliere vergaderingen met het CvB worden ook 

teams regelmatig uitgenodigd zich te presenteren en komt 

o.a. de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt en de represen-

tativiteit van het betrokken beroepenveld ter sprake.

Samenwerking met het hbo

Het hbo-kunstonderwijs is een van de meest selectieve 

sectoren uit het hbo en hiermee een succesvolle en kansrijke 

sector, met een lage werkloosheid onder afgestudeerden, het 

hoogste studiesucces en de laagste uitval vergeleken met 

het gehele hbo. 
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Afgelopen jaar heeft een GLU brede werkgroep zich gebo-

gen over het keuzedeel ‘HBO’. Aan de hand van landelijk 

lesmateriaal is lesmateriaal voor alle niveau 4 opleidin-

gen geschreven met ruimte voor specifieke inkleuring, om 

studenten goed voor te bereiden op de overstap naar het 

hbo. Twee hogescholen uit Amsterdam en twee uit Utrecht 

hebben meegedacht bij de ontwikkeling van het lesmate-

riaal. Het Grafisch Lyceum Utrecht werkt in verschillende 

gremia intensief samen met de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht (HKU) om te zorgen voor een sterke startpositie van 

de studenten in het hbo. 

Door samen met studenten gedurende de lessen Loopbaan 

te onderzoeken of ze door willen stromen en na te denken 

over de mogelijkheden en wat daar voor nodig is, wordt 

aan het eind van de lessenreeks in kaart gebracht waar de 

studenten heen gaan. Jaarlijks worden de gegevens geanaly-

seerd en gedeeld met de teams. Om beter inzicht te krijgen 

hoe succesvol onze studenten zijn op het hbo, wordt dit 

schooljaar ‘Het Schoolverlatersonderzoek’ ingezet en wordt 

nagedacht op welke wijze alumni betrokken kunnen blijven 

bij de onderwijsinstelling.

Uitwisselingsprogramma internationaal

Jaarlijks lopen zo’n twintigtal studenten zo’n vijf maanden, 

verspreid over verschillende landen in de wereld, maar voor-

namelijk in Europa, stage. Hun aantal is groeiende. 

Studenten van de opleidingen Gaming, die excellent preste-

ren, worden voorgedragen door het team om deel te nemen 

aan een uitwisselingsproject met het Falu Frigymnasium 

in Zweden, waar gamestudenten van de school gedurende 

een aantal dagen gezamenlijk een oplossing zoeken voor 

een knelpunt of dilemma, door het ontwikkelen van een of 

meerdere games. 

Studenten, die zich in de opleiding onderscheiden, kunnen 

specifiek in Barcelona stage lopen bij Estudio Nómada, een 

internationaal werk-, leer- en expositiecomplex. 

Ook een aantal docenten en teamleiders nemen al sinds 

enige jaren deel aan buitenlandse activiteiten in het kader 

van ErasmusPlus. Sinds dit jaar is de internationale samen-

werking gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van een 

curriculum Gaming. Een afgevaardigde van een bedrijf, een 

hogeschool en twee mbo-scholen uit IJsland, Denemarken, 

Zweden en Nederland zijn hierbij betrokken.

Macrodoelmatigheid

Kwetsbare opleidingen is een relatief begrip, en is de indi-

cator ‘arbeidsmarktperspectief’ voornamelijk gerelateerd aan 

beroepen en niet aan de competenties (kennis en kunde) 

van individueel werkzoekenden. De arbeidsmarktrelevantie 

van vandaag is niet die van morgen, zeker nu de economie 

weer floreert, groeit de vraag naar arbeidskrachten. Doordat 

er minder gediplomeerde vakmensen van de beroepsop-

leidingen komen en de vergrijzing in de grafimediabranche 

sterker speelt dan in de gehele Nederlandse werkzame be-

roepsbevolking, krijgen ook niet-gekwalificeerden meer kans 

het vak te leren in de praktijk. Hier liggen mogelijkheden om 

samen met het beroepenveld bbl-opleidingen te herstructure-

ren of nieuwe bbl-opleidingen te starten voor deze categorie, 

en andere onderwijsvormen, zoals bijvoorbeeld hybride leer-

trajecten, waar scholen samenwerken met bedrijven om te 

onderzoeken hoe het opleidingsprogramma op de werkvloer 

eruit kan zien. 

Uit arbeidsmarktprognoses voor de middellange termijn blijkt 

de toenemende vraag naar specialisten en breed opgeleide 

vakmensen. Specialistisch opgeleide vakmensen hebben 

de beste baangarantie, gevolgd door de breed opgeleide 

vakmensen. In het voorafgaande thema ‘Jongeren in een 

kwetsbare positie’ is reeds gememoreerd dat stapelen via de 

bol-route vooral voor jongeren uit lagere sociale milieus de 

mogelijkheid biedt een hoger niveau te bereiken. De oplei-

ding DTP niveau 2 biedt een goede opstap voor de opleiding 

Allround DTP niveau 3. Hier is het onderwijs en de begelei-

ding op ingericht. Er wordt T-shaped opgeleid: specialist ten 
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aanzien van het vakgebied met een brede basis. De oplei-

ding besteedt naast de vakgerichte onderdelen veel aan-

dacht aan Loopbaan en Burgerschap, taal en rekenen, zodat 

de student zich optimaal kan ontwikkelen en het maximale 

uit zichzelf kan halen. Voor taal en rekenen worden reeds 

enkele jaren achtereen goede resultaten geboekt: In 2017-

2018 zijn de gemiddelden voor Nederlands CE 2F: 7.3 en 

voor rekenen 2F: 6.0. Niveau 3 krijgt Engels aangeboden om 

goed voorbereid door te stromen naar niveau 4.

De keuzedelen (verdiepend en verbredend), die aangeboden 

worden zijn samen met het beroepenveld vastgesteld. Met 

de ingezette maatregelen wordt gezorgd voor een toege-

voegde waarde om uiteindelijke een baan te vinden of door 

te stromen naar een hoger niveau.

Het Grafisch Lyceum Utrecht beweegt zich in het speelveld, 

waar meerdere onderwijsinstellingen zich bezig houden met 

het opleiden voor beroepen in de creatieve industrie. In de 

afgelopen vijftien jaar heeft er een sterke groei plaatsgevon-

den van creatieve opleidingen in het mbo. De onderwijsin-

stelling is met name gegroeid door meer studenten binnen 

de onderwijsinstelling te houden en niet door meer instroom 

te genereren van eerstejaars. Daarnaast is de instroom 

van studenten voor de opleiding Grafische vormgeving 

sinds 2017-2018 gereduceerd. Het aantal studenten van de 

opleidingen DTP niveau 2 en 3 zijn reeds vele jaren geleden 

door eerder genomen maatregelen verminderd (zie hiervoor 

Jongeren in een kwetsbare positie). In 2016 is een driejarige 

opleiding Crossmedia binnen het kwalificatiedossier Me-

diavormgeven ontwikkeld en gestart, omdat de vraag naar 

goed geschoolde generalisten toenam. De opleiding heeft in 

schooljaar 2018-2019 voor het eerst een afrondend beroeps-

gericht examen. 

Doordat steeds meer mbo en hbo-scholen dezelfde soort 

dan wel gelijke opleidingen aanbieden, wordt het vinden 

van een stageplaats bemoeilijkt, wordt het voor afgestu-

deerden moeilijker een arbeidsplaats te vinden en kan 

verdringing op de arbeidsmarkt hiervan een gevolg zijn. 

Doelmatigheid staat hoog op de agenda en de gesprekken 

tussen schoolbesturen in de regio over het opleidingsportfo-

lio vinden plaats in het Bestuurlijk overleg, waar het Grafisch 

Lyceum Utrecht, ROC Midden Nederland, Nimeto en MBO 

Utrecht aan deelnemen.

Door een driejarige opleiding Crossmedia te starten en 

andere opleidingen niet in duur te verkorten, keuzedelen 

aan te bieden, de verbinding met het beroepenveld te 

zoeken en snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen en 

actuele vragen heeft de school een wijze van werken ontwik-

keld om onze opleidingen optimaal aan te laten sluiten bij 

de arbeidsmarkt. Al deze initiatieven bieden veel kansen en 

mogelijkheden voor studenten (levensecht leren), versterken 

de beroepskolom en versterkt de positie van de onderwijs-

instelling in de samenleving: het stimuleert onderwijs-

innovaties en co-creatie en draagt bij aan oplossingen voor 

(actuele) vraagstukken op de arbeidsmarkt en in de maat-

schappij.

Het Grafisch Lyceum Utrecht continueert het ingezette beleid 

en voor de periode 2019-2022 worden de hieronder genoem-

de thema’s verder geconcretiseerd of doorontwikkeld.
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Ambities en maatregelen 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Knooppunt in de creatieve sector - GLU is hét knooppunt 

voor uitwisseling, verdieping, ontmoeting en innovatie in de 

creatieve sector.

GLU organiseert en faciliteert ontmoeting en samenwerking 

van docenten, studenten, alumni en het beroepenveld.

GLU investeert in de (internationale) netwerkvaardigheden 

van medewerkers en studenten.

GLU draagt bij aan oplossingen voor lokale vraagstukken in 

de regio Utrecht.

Actueel onderwijs - Het curriculum sluit vanuit de onderwijs-

visie aan bij actuele inzichten en ontwikkelingen in beroeps-

praktijk en maatschappij.

GLU toetst periodiek, met externe deskundigen, of het 

curriculum actueel is en aansluit bij de onderwijsvisie; indien 

nodig past GLU het aan.

GLU realiseert een curriculum dat de ondernemendheid van 

studenten stimuleert.

Vakmatige vaardigheden - Het curriculum biedt studenten 

een brede basis met ruimte voor specialisatie in een 

vakgebied.

GLU biedt alle studenten in het eerste leerjaar basisvaardig-

heden aan in: digitale competenties, mediawijsheid/media-

landschap, mediavormgeven en ondernemerschap.

Persoonlijke vaardigheden - GLU biedt studenten onderwijs 

gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

GLU bereid studenten voor om ook te kunnen werken in een 

internationale context.

Duurzaamheid - GLU is een vitale organisatie die inzet op 

duurzaamheid.

GLU introduceert een laagdrempelig vitaliteitsprogramma 

voor studenten en medewerkers.

GLU neemt in het curriculum elementen van duurzaam 

ontwerpen en ontwikkelen op.
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1. Jongeren in een kwetsbare positie

VSV - De regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en 

de concretisering hiervan op de onderwijsinstelling levert 

goede resultaten op; het ligt voor de hand de ingeslagen 

weg voort te zetten en vast te houden aan de landelijk 

geformuleerde doelstelling om kansrijke deelname aan 

de samenleving van jongeren en de begeleiding hiervan 

centraal te stellen.

Invulling geven aan de gemeentelijke maatregelen om een 

regionaal sluitend vangnet voor jongeren in een kwetsbare 

positie te organiseren, vastgelegd in de SchoolWerkt agenda 

(Regio Utrecht).

Vakmatige vaardigheden - Het curriculum biedt studenten 

een brede basis met ruimte voor specialisatie in een vakge-

bied.

GLU biedt alle studenten in het eerste leerjaar basisvaardig-

heden aan in: digitale competenties, mediawijsheid/media-

landschap, mediavormgeven en ondernemerschap.

Persoonlijke vaardigheden - GLU biedt studenten onderwijs 

gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

GLU ontwikkelt de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en soci-

ale vaardigheden van studenten.

GLU leert studenten constructief om te gaan met feedback.

GLU versterkt het burgerschapsonderwijs.

Leercultuur - GLU ontwikkelt en stimuleert een positieve 

leercultuur op school.

GLU leert studenten hoe ze competenties ontwikkelen en 

onderhouden, voor nu en in de toekomst.

GLU biedt alumni de mogelijkheid zich via de GLU te blijven 

ontwikkelen.

2. Gelijke kansen

Gelijke kansen - GLU-studenten krijgen door maatwerk 

gelijke kansen om talenten te ontwikkelen.

GLU heeft de uitstroom- en nabije toekomstwensen van 

studenten in beeld en stimuleert dat studenten het maximale 

uit zichzelf halen.

GLU verbetert doorstroommogelijkheden voor studenten van 

niveau 2 naar 3 en van niveau 3 naar 4.

GLU investeert in talentprogramma’s waarin studenten op 

hun eigen manier kunnen excelleren.

Actueel onderwijs - Het curriculum sluit vanuit de 

onderwijsvisie aan bij actuele inzichten en ontwikkelingen 

in beroepspraktijk en maatschappij.

GLU realiseert een curriculum waarin ondernemendheid van 

studenten wordt gestimuleerd.

Persoonlijke vaardigheden - GLU biedt studenten onderwijs 

gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

GLU ontwikkelt de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 

sociale vaardigheden van studenten.

GLU leert studenten om constructief om te gaan met feed-

back.

Leercultuur - GLU ontwikkelt en stimuleert een positieve 

leercultuur op school.

GLU leert studenten hoe ze competenties ontwikkelen en 

onderhouden, nu en in de toekomst.

GLU ontwikkelt alumnibeleid en onderhoudt contact met 

alumni en betrekt ze bij onderwijs.

GLU biedt alumni de mogelijkheid zich via GLU te blijven 

ontwikkelen.

AMBITIES EN BEOOGDE 

RESULTATEN
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3. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Knooppunt in de creatieve sector - GLU is hét knooppunt 

voor uitwisseling, verdieping, ontmoeting en innovatie in de 

creatieve sector.

GLU organiseert en faciliteert ontmoeting en samenwerking 

van docenten, studenten, alumni en het beroepenveld.

GLU investeert in de (internationale) netwerkvaardigheden 

van medewerkers en studenten.

GLU draagt bij aan oplossingen voor lokale vraagstukken in 

de regio Utrecht.

Actueel onderwijs - Het curriculum sluit vanuit de onderwijs-

visie aan bij actuele inzichten en ontwikkelingen in beroeps-

praktijk en maatschappij.

GLU toetst periodiek, met externe deskundigen, of het 

curriculum actueel is en aansluit bij de onderwijsvisie; indien 

nodig past GLU het aan.

GLU realiseert een curriculum dat de ondernemendheid van 

studenten stimuleert.

Vakmatige vaardigheden - Het curriculum biedt studenten 

een brede basis met ruimte voor specialisatie in een 

vakgebied.

GLU biedt alle studenten in het eerste leerjaar basisvaardig-

heden aan in: digitale competenties, mediawijsheid/media-

landschap, mediavormgeven en ondernemerschap.

Persoonlijke vaardigheden - GLU biedt studenten onderwijs 

gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

GLU bereid studenten voor om ook te kunnen werken in een 

internationale context.

Duurzaamheid - GLU is een vitale organisatie die inzet op 

duurzaamheid.

GLU introduceert een laagdrempelig vitaliteitsprogramma 

voor studenten en medewerkers.

GLU neemt in het curriculum elementen van duurzaam 

ontwerpen en ontwikkelen op.
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De kwaliteitsagenda wordt gedragen door interne stake-

holders. Externe stakeholders zijn actief betrokken bij het 

opstellen en de uitvoering van de Kwaliteitsagenda.

Inleiding

De ontwikkeling van de Kwaliteitsagenda is nauw verweven 

met de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan 

voor 2019-2022: Er zijn sessies georganiseerd met verschil-

lende stakeholders o.l.v. De ArgumentenFabriek om input 

te verzamelen van trends en factoren om tot strategische 

beleidsbeslissingen te komen voor de komende jaren. 

Hieronder is weergegeven hoe dit traject eruit heeft gezien, 

welke stappen zijn gezet en welke stakeholders bij de 

diverse sessies zijn betrokken om het interne en externe 

draagvlak te versterken. Daarnaast heeft het CvB gesprekken 

gehad met de Gemeente Utrecht, met collega-scholen, met 

het vervolgonderwijs en hebben de teams onder leiding 

van de teamleider bijeenkomsten met de beroepenveldcom-

missies en ouderavonden georganiseerd, waar ideeën zijn 

opgehaald om de trends en factoren te achterhalen, die van 

invloed kunnen zijn op het succes van de onderwijsinstel-

ling. Betrokken stakeholders hebben een belangrijke bijdrage 

geleverd de juiste thema’s te kiezen en uit te werken naar 

ambities en acties. 

De volgende trends en factoren, ingedeeld in thema, zijn aan 

de orde geweest:

Medewerkers - Onderwijsaanbod - Resultaten - Studenten - 

Concurrentie - Creatieve sector - Arbeidsmarkt - Beleid.

De uiteindelijke versie van het Strategisch Beleidsplan 2019-

2022 is samen met de Kwaliteitsagenda door het CvB en of 

de teamleiders gepresenteerd aan de stakeholders. Studen-

ten hebben tijdens de laatste JOB Monitor aangegeven niet 

erg enthousiast te zijn om mee te denken en te praten over 

het beleid van hun school, toch zijn diverse maatregelen 

getroffen om hen betrokken te houden: de Studentenraad is 

samen met de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht 

betrokken bij een denksessie en zijn studenten middels de 

klassenvertegenwoordigersoverleggen betrokken en worden 

zij geïnformeerd over de strategische beslissingen, zodat de 

klassenvertegenwoordigers de ambities en acties kunnen 

delen met klasgenoten. 

INTERN DRAAGVLAK 

EN EXTERNE BETROKKENHEID
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De kwaliteitsagenda leidt tot duurzame verbetering.

Inleiding

Het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de periode 2019-

2022 en de Kwaliteitsagenda 2019-2022 zijn sterk verweven 

met elkaar en zijn gebaseerd op dezelfde analyses, ontwik-

kelingen en inzichten. Het strategisch beleid en de maatre-

gelen in de Kwaliteitsagenda 2019-2022 worden de komende 

vier jaar uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan het 

oplossen van de drie landelijke speerpunten.

Het Grafisch Lyceum Utrecht is sterk verbonden met het 

bedrijfsleven, staat midden in de samenleving en heeft een 

uitgebreid netwerk van bedrijven; de contacten met het 

beroepenveld zijn reeds vele jaren duurzaam en waarde-

vol. Onderzoeken wijzen uit dat zowel studenten als het 

beroepenveld en andere stakeholders tevreden zijn over 

de school en de school in hoge mate waarderen. Om die 

positie te houden en de waardering te blijven krijgen zal de 

onderwijsinstelling het ingezette beleid regelmatig tegen het 

licht houden en stakeholders betrekken bij deze analyses 

om indien nodig het beleid aan te scherpen. Uitgangspunt 

is dat alle stakeholders in grote lijnen kunnen aangeven wat 

de ambities en maatregelen zijn van het Grafisch Lyceum 

Utrecht op een bij hun rol passend niveau en kunnen weer-

geven hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken 

van deze ambities. 

Hieronder worden de hard en soft controls beschreven die 

ingezet worden om te checken of de maatregelen zichtbaar 

en merkbaar zijn.

Horizontale verantwoording

Stakeholders zijn betrokken geweest bij het meedenken en 

het opstellen van het strategisch beleid en dus ook van de 

Kwaliteitsagenda ieder vanuit eigen perspectief en expertise. 

Ook gedurende de uitvoering zullen stakeholders betrokken 

blijven om gezamenlijk te kijken naar de voortgang en de 

effecten van de geformuleerde maatregelen. Daarnaast zal 

de dialoog zich richten op wat er in de samenleving, het 

beroepenveld en het onderwijs gebeurt om daar gezamenlijk 

een antwoord op te formuleren. 

Om te achterhalen welke maatregelen al zichtbaar en merk-

baar zijn, welke nog extra aandacht behoeven en welke nieu-

we maatregelen ingezet zouden kunnen worden om ervoor te 

zorgen dat het onderwijs weer de emancipatiemotor wordt, 

die het ooit was, zijn op verschillende niveaus overlegorga-

nen en samenwerkingsverbanden ingericht, worden bestaan-

de monitoringsinstrumenten ingezet en (indien nodig) nieuwe 

ontwikkeld om objectief te zien wat de stand van zaken is. 

Met in acht neming: ‘Dat niet alles wat belangrijk is gemeten 

kan worden, en niet alles wat gemeten wordt, belangrijk is’. 

(Einstein - Deming)

Monitoring en verantwoording

Het CvB monitort door middel van de ‘plan en control-cyclus’ 

van de onderwijsinstelling de voortgang en de resultaten. 

Bij het verzamelen van de gegevens over de voortgang zijn 

naast te verwachte functionarissen zoals kwaliteitszorg en 

teamleiders nog andere stakeholders betrokken: RvT, OR, SR 

en andere samenwerkingsverbanden.

• Bila’s - Regelmatig zit het CvB om tafel met teamleiders

 waar de strategische punten uit het beleidsplan en de 

 Kwaliteitsagenda aan de orde komen: hoe er gewerkt

 wordt aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties

 t.a.v. de drie speerpunten.

• Kwartaalgesprekken - Het gesprek tussen CvB, teamleider

 en beleidsmedewerker kwaliteitszorg om te onderzoeken,

 resultaten te delen en te vieren wat goed gaat. Voor deze

 gesprekken is een format ontwikkeld dat zowel 

 kwalitatieve als kwantitatieve aspecten bevat en waar de

 drie speerpunten onderdeel van zijn.

DUURZAAMHEID
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• Klassenvertegenwoordigersoverleggen - Tijdens deze

 periodieke (vier keer per jaar) gesprekken wordt 

 onderzoek gedaan naar wat goed gaat, wat beter kan en

 wat beter moet en de zichtbare effecten ten aanzien van

 de drie speerpunten.

• Beroepenveldcommissies - Teams hebben een of meer-

 dere beroepenveldcommissies, die minimaal twee keer

 per jaar bijeenkomen om over de gewenste kwaliteit, de

 effecten van de ambities en acties van de strategie,

 ontwikkelingen in het beroepenveld en andere onder-

 werpen van gedachten te wisselen en de samenwerking

 met het beroepenveld verder te ontwikkelen.

• Ouderavonden - Bij alle teams worden ouderavonden

 georganiseerd over verschillende onderwerpen (v.b.:

 eerste jaar - begeleiding - BPV - examinering - presen-

 taties van gemaakt werk - ed.) en ouders worden bij

 tegenvallende prestaties of presentie actief uitgenodigd

 mee te denken over de aanpak. 

• Presentaties teams - Teams reflecteren jaarlijks op de

 aanpak van de ambities en acties, het verloop van het

 proces en hoe analyses en opbrengsten gebruikt worden

 om gericht te werken aan de ontwikkeling van het onder-

 wijs. Teams tonen hun commitment en verantwoorde-

 lijkheid om de speerpunten tot een gezamenlijk succes

 te maken en zien welke verbeteringen nodig zijn. (Feed-

 back - Feed-up - Feedforward) - In het handelen en

 denken zijn de strategische beleidskeuzes duurzaam

 geïntegreerd.

Tevredenheidsonderzoeken 

• Periodiek worden studenten gevraagd naar hun 

 tevredenheid over de lessen en de docenten.

• Periodiek worden studenten gevraagd naar hun 

 tevredenheid over de studieloopbaanbegeleiding.

• Tweejaarlijks worden studenten gevraagd hun 

 tevredenheid kenbaar te maken middels de landelijke 

 Job Monitor.

• Tweejaarlijks worden praktijkbegeleiders gevraagd naar

 hun tevredenheid over de voorbereiding op stage, 

 de kennis en kunde van studenten - De enquête wordt

 aangevuld met vragen over de ambities en acties t.a.v.

 de drie speerpunten.

• Na de stageperiode vullen studenten een enquête in 

 over de BPV, die opgenomen is in het stageboek. 

 De gegevens worden geanalyseerd en teruggekoppeld

 aan de teams. 

• Jaarlijks wordt het Schoolverlatersonderzoek MBO ingezet

 en uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek.

• Alumni-onderzoek

Analyses en onderzoeken 

• Maandelijkse managementrapportages met informatie

 over normen en het aantal studenten en wordt de stand

 van zaken gerapporteerd over instroom / uitstroom /

 doorstroom / overstap / percentage voorlopig verzuim /

 voorlopig VSV / realisatie klokuren.  

• Twee keer per jaar krijgen teamleiders een overzicht met

 de volgende indicatoren: Jaarresultaat - Diploma-

 resultaat - Startersresultaat - Uitval - VSV - Nederlands

 (CE/SE) - Rekenen - Rekenen (ER) - Resultaten Job 

 Monitor - Kans op werk (Regio/Landelijk) - Kans op stage

 (Regio/Landelijk) - Opstroom hoger niveau/Doorstroom

 hbo - MTO (bevlogenheid - betrokkenheid - tevredenheid

 - efficiëntie - rolduidelijkheid).

• Jaarlijks krijgen de teams een analyse van de verzamelde

 gegevens over de uitstroom van studenten.

• Driejaarlijks wordt door het KwaliteitsNetwerk MBO een

 onderzoek uitgevoerd - Voor komend onderzoek zal de

 focus o.a. liggen of de genomen maatregelen al merkbaar

 en meetbaar zijn bij stakeholders.

• Driejaarlijks wordt een audit uitgevoerd bij alle teams. 
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 De drie speerpunten zullen komende keer meegenomen

 worden in het onderzoek. 

Verantwoording

Om de meerwaarde en aantrekkelijkheid van creatief techni-

sche-studenten voor het bedrijfsleven te benadrukken willen 

we alle betrokken stakeholders informeren over de resul-

taten van genomen maatregelen en initiatieven. Naast de 

RvT, OR, studenten en hun ouders en medewerkers zijn dat 

leerbedrijven, collega-scholen, afnemende en toeleverende 

scholen, toezichthoudende instanties, overheidsinstanties, 

brancheorganisaties, sociale partners en de beoordelings-

commissie. Voor iedereen zal de midterm review van onze 

website te downloaden zijn.

Jaarlijks wordt een midterm review geschreven over de 

voortgang in de uitvoering en de bereikte resultaten. 

De behaalde resultaten zullen volgens een voorgeschreven 

format opgenomen worden in het Jaarverslag.
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Acties Huidige situatie Acties 2019 Acties 2020 Resultaten 2020 Acties 2021 Acties 2022 Resultaten 2022 Merkbaar effect

GLU toetst periodiek, met (externe) deskundigen, 

of het curriculum actueel is en aansluit bij de 

onderwijsvisie

Het beroepenveld geeft aan dat het curriculum 

sterker kan aansluiten bij ontwikkelingen in de 

beroepspraktijk en maatschappij

Studenten waarderen de aansluiting tusen school 

en de stage met een 3.2 o.b.v. een vijfpuntsschaal

• Jaarlijkse toetsing of het curriculum voldoende 

actueel is en aansluit bij de onderwijsvisie d.m.v.: 

het curriculumoverleg in de docententeams, het 

overleg met de beroepenveldcommissie, 

enquêtes gehouden bij studenten en 

(stage)bedrijven

• Aanpassing van het curriculum op basis van 

toetsing en inzicht van docenten, externe 

deskundigen en of beroepenveld

• Continuering van de periodieke cylcus - Indien 

nodig wordt, op basis van voorschrijdend inzicht 

van docenten (masters), externe deskundigen, 

nieuwe inzichten in de beroepscontext ed., het 

curriculum aangescherpt

• Masters, 'GLU Link', doen onderzoek naar het 

curriculum om te zorgen voor responsief 

beroepsonderwijs

•  50% van alle GLU- curricula is getoetst en 

geactualiseerd. Deze curricula zijn volgens de 

interne richtlijnen omschreven en opgenomen in 

de hiervoor ontwikkelde digitale Electronische 

Leer Omgeving (ELO)

• Onderzoek naar responsief beroepsonderwijs is 

afgerond en het onderzoeksrapport is vastgesteld 

• Continuering van de periodieke cylcus - Indien 

nodig wordt, op basis van voorschrijdend inzicht 

van docenten (masters), externe deskundigen, 

nieuwe inzichten in de beroepscontext ed., het 

curriculum aangescherpt

• Masters, 'GLU Link', doen onderzoek naar het 

curriculum om te zorgen voor responsief 

beroepsonderwijs

• Continuering van de periodieke cylcus - Indien 

nodig wordt, op basis van voorschrijdend inzicht 

van docenten, externe deskundigen, nieuwe 

inzichten in de beroepscontext ed., het 

curriculum aangescherpt

• Masters, 'GLU Link', doen onderzoek naar het 

curriculum om te zorgen voor responsief 

beroepsonderwijs

• Op basis van de input van (master)docenten en 

inbreng beroepenveld is 100% van de curricula 

aangepast en geactualiseerd

• De actuele curricula zijn opgenomen in de 

digitale Electronische Leeromgeving (ELO)

• Beroepenveld en docenten geven aan dat zij tevreden 

zijn over de aanpassingen in het onderwijs

• Studenten geven aan dat wat ze op school leren in 

voldoende mate aansluit bij wat je moet kunnen op stage 

en waarderen dit met een 3.4 op een vijfpuntsschaal                                                

GLU realiseert een curriculum dat de 

ondernemendheid van studenten stimuleert

Het beroepenveld geeft aan dat 

ondernemendheid van studenten een belangrijke 

meerwaarde is

• Onderzoek naar hoe aanpassing van het GLU-

brede curriculum (inclusief examinering en 

afronding) de ondernemendheid van studenten 

kan stimuleren

• Keuze van de kernelementen in het curriculum 

waarbinnen GLU de ondernemendheid van 

studenten wil stimuleren

• Uitvoering van een pilot in een (deel van de) 

kernelementen om de ondernemendheid van 

studenten te stimuleren liefst binnen 'het Bureau'

• Onderzoeksrapport is vastgesteld

• 50% van alle curricula zijn onderzocht en daar 

waar nodig aangepast

• Er draaien pilots bij meerdere opleidingen
• Aanpassing van de overige 50% van de curricula 

op basis van de geleerde lessen uit de pilots

• Indien nodig zijn curricula aangepast aan de 

resultaten van de pilots

• In 100% van de curricula is ondernemendheid 

herkenbaar opgenomen

• Beroepenveld is tevreden over de ondernemendheid 

van de studenten

• Studenten merken dat ondernemendheid een actueel 

thema in de onderwijsinstelling is en geïntergreerd in de 

curricula

 • In het onderwijs zien we steeds meer voorbeelden van 

succesvolle samenwerking met de beroepspraktijk om 

'ondernemendheid' een prominentere plek te geven (het 

Bureau) 

• Docenten zijn groeiend bekwaam in het thema 

ondernemendheid

GLU neemt in het curriculum elementen van 

duurzaam ontwerpen en ontwikkelen op

Duurzaam ontwerpen en ontwikkelen is nog niet 

(optimaal) opgenomen in de curricula. 

Studenten worden onvoldoende geprikkeld om 

zich tot het thema duurzaamheid te verhouden

De Job Monitor bevat geen vraag over duurzaam 

ontwerpen en ontwikkelen

• Onderzoek naar de mogelijkheid om in 

specifieke leerlijnen aandacht te besteden aan 

duurzaam ontwerpen en ontwikkelen

• Vaststelling van 'elementen van duurzaam 

ontwerpen en ontwikkelen' voor opname in 

leerlijnen of curriculum (op basis van het 

onderzoek)

• Kader duurzaam ontwerpen en ontwikkelen is 

vastgesteld 
• Twee pilots draaien m.b.t. het thema duurzaam 

ontwerpen en ontwikkelen

• Evaluatie van de pilots en aanbevelingen 

integreren in de curriculum/leerlijnen

• In de Job Monitor wordt een schoolspecifieke 

vraag opgenomen over duurzaam ontwerpen en 

ontwikkelen

• Evaluatierapport van de pilots is vastgesteld

• Bij twee teams zijn in de curricula elementen 

van duurzaam ontwerpen en ontwikkelen 

opgenomen

• Draaien twee nieuwe pilots

• Studenten en docenten zijn zich bewuster van hun eigen 

invloed op een duurzame wereld

• Studenten worden uitgedaagd zich tot het thema 

duurzaamheid te verhouden nu en in de toekomst 

• Docenten zijn groeiend bekwaam in het uitvoering geven 

van duurzaam ontwikkelen en ontwerpen binnen hun 

eigen vakgebied

• In de Job Monitor scoren studenten de aandacht voor 

duurzaamheid in het curriculum met een 3.0 op een 

vijfpuntsschaal

GLU biedt alle studenten in eerste leerjaar 

basisvaardigheden aan in: digitale competenties, 

mediawijsheid/media- landschap, 

mediavormgeven en ondernemerschap

Studenten (niveau 2 en 3) hebben meer digitale 

en intrapersoonlijke vaardigheden nodig om zich 

optimaal aan te passen en voor te bereiden op 

een hoger niveau en of de arbeidsmarkt

• Bepaling van de basisvaardigheden voor alle 

GLU-studenten

• Onderzoek naar hoe en op welk moment deze 

basisvaardigheden in het curriculum kunnen 

worden ingebed (zoals aparte leerlijn, apart 

keuzedeel, project, opdracht etc.)

• Pilots met het aanbieden van 

basisvaardigheden in het eerste leerjaar bij een 

aantal opleidingen op basis van onderzoek

• Evaluatie van de pilots en delen van de geleerde 

lessen met alle opleidingen

• Keuze per opleiding over hoe en op welke 

moment de basisvaardigheden in het curriculum 

in het eerste leerjaar te introduceren

• Document basisvaardigheden is vastgesteld, 

opgenomen in betreffende curricula en draait bij 

twee opleidingen in het eerste leerjaar een pilot 

voor niveau 2 en 3 (± 90 bol-studenten)

• Implementatie van het GLU-brede curriculum 

met basisvaardigheden voor alle studenten in het 

eerste leerjaar

• Evaluatie van het nieuwe curriculum

• Op basis van evaluatie en vaststelling worden 

genoemde basisvaardigheden als digitale 

competenties, mediawijsheid/ medialandschap, 

mediavormgeven en ondernemerschap 

geïmplementeerd

• Evaluatiedocument basisvaardigheden is 

vastgesteld en verbeteringen t.a.v. digitale 

competenties, mediawijsheid/ medialandschap, 

mediavormgeven en ondernemerschap zijn 

opgenomen in alle curricula en wordt 

aangeboden aan alle studenten

• Alle studenten (dus ook niveau 

2 en 3) hebben in het eerste leerjaar kennisgenomen van 

de basisvaardigheden als digitale competenties, 

mediawijsheid/ medialandschap, mediavormgeven en 

ondernemerschap

GLU investeert in internationale 

netwerkvaardigheden van studenten en 

medewerkers

Er is nog onvoldoende zicht wat  'Internationaal 

competent zijn' betekent 

GLU-breed is hier geen visie op geformuleerd 

Het huidige GLU-netwerk van bedrijven die 

buitenlandse stages aanbiedt verdient uitbreiding

Nog niet alle studenten krijgen de kans om deel 

te nemen aan een internationaal project

• Onderzoek naar internationale en interculturele 

oriëntatie en netwerkcompetenties van 

studenten

• Inventarisatie van bedrijven die internationale 

stages aanbieden voor GLU-studenten

• Vaststelling kader m.b.t. internationale 

competenties van studenten

• Vakgroep Engels stelt een plan op hoe de 

taalvaardigheid van alle studenten een extra 

boost kunnen krijgen

• Inventarisatie van bedrijven voor internationale 

stages is afgerond

• GLU-kader internationale oriëntatie is 

vastgesteld

                                 

• Twee teams hebben een concrete invulling in 

het curriculum gericht op internationale 

orientatie opgenomen 

• 150 studenten doen buitenlandervaring op door 

excursies of andere internationale projecten

• Invulling geven aan afspraken m.b.t. 

Internationale oriëntatie GLU • Invulling geven aan afspraken m.b.t. 

Internationale oriëntatie GLU 

• Alle  teams hebben een concrete invulling in het 

curriculum gericht op internationale orientatie

                          

• Uitbreiden aantal buitenlandse stages (tov 

2018) met 10%

• 70% van de gediplomeerden (niveau 2 en 3 

facultatief) hebben een buitenlandervaring 

opgedaan (een excursie of een project)                                                   

• Studenten geven aan dat ze het internationale aspect in 

de opleidingen als aantrekkelijk ervaren

• De internationale oriëntatie en mobiliteit van docenten 

en studenten is duidelijk toegenomen

GLU introduceert een laagdrempelig 

vitaliteitsprogramma voor studenten en 

medewerkers

Er is geen GLU vitaliteitsprogramma

Actieve verantwoordelijkheid van medewerkers 

en studenten tav vitaliteit dient bevorderd te 

worden 

• Gesprekken met en tussen medewerkers over 

wat zij belangrijk vinden in het 

vitaliteitsprogramma - M.b.t. docenten wordt het 

werkdrukplan hierbij als vertrekpunt genomen

• Bepaling gedragen vitaliteitsprogramma op 

basis van deze gesprekken. Het programma sluit 

aan bij de HR-visie

• Implementatie van het vitaliteitsprogramma 

voor medewerkers

• Vitaliteitsplan medewerkers is vastgesteld

• Alle medewerkers nemen deel aan ten minste 

twee dagdelen per jaar (2019-2020) die collectief 

aan GLU vitaliteit wordt besteed 

• GLU scoort boven het landelijk gemiddelde op 

bevlogenheid en betrokkenheid bij het 

medewerkersonderzoek 

• Bepaling gedragen vitaliteitsprogramma op 

basis van gesprekken met studenten

• Voortzetting uitvoering vitaliteitsprogramma 

medewerkers

• Implementatie van het vitaliteitsprogramma 

voor studenten 

• Op basis van de uitkomsten in 2020-2021 wordt 

indien nodig het werkdrukplan en het 

vitaliteitsprogramma medewerkers aangepast

• Er is een operationeel vitaliteitsprogramma 

voor medewerkers en studenten

• Alle medewerkers nemen deel aan ten minste 

twee dagdelen per jaar, die collectief aan vitaliteit 

worden besteed                                  

• GLU scoort boven het landelijk gemiddelde op 

bevlogenheid en betrokkenheid bij het 

medewerkersonderzoek

• Medewerkers zijn zich bewust van hun eigen 

verantwoordelijkheid rondom het thema vitaliteit en 

ervaren dat zij door de werkgever hierin gestimuleerd en 

gefaciliteerd worden

• Medewerkers ervaren dat de werkgever zich inzet tbv de 

reductie van de werkdruk 

• Studenten zijn zich bewust van hun eigen 

verantwoordeijkheid rondom het thema vitaliteit en 

ervaren dat zij door medewerkers hierin gestimuleerd en 

gefaciliteerd worden

GLU maakt een plan hoe de organisatie te 

verduurzamen en voert dit uit

Het GLU geeft op fragmentarische wijze invulling 

aan het thema 'duurzaamheid'. Er dient GLU 

beleid rondom dit thema geformuleerd te 

worden, om zo het goede voorbeeld aan 

studenten en het beroepenveld te kunnen geven

• Onderzoek naar kosten en opbrengsten van 

mogelijkheden om de organisatie te 

verduurzamen hierbij gebruik makend van goede 

voorbeelden van andere scholen 

• Onderzoek naar kosten en baten van 

mogelijkheden om de organisatie te 

verduurzamen hierbij gebruik makend van goede 

voorbeelden van andere scholen 

• Duurzaamheidsbeleid GLU is vastgesteld 

• Er zijn minimaal twee Quick Wins 

geoperationaliseerd op het gebied van 

afvalverwerking en energiebesparing

• Implementatie van de 

duurzaamheidsmaatregelen

• Implementatie van de 

duurzaamheidsmaatregelen

• Het GLU heeft een zichtbaar 

duurzaamheidsbeleid

• Implementatie van diverse 

duurzaamheidsmaatregelen

• In het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is 

duurzaamheid van het gebouw opgenomen

• Externe stakeholders,studenten en medewerkers zien 

dat de onderwijsinstelling werkt aan verduurzaming

GLU organiseert en faciliteert ontmoeting en 

samenwerking van docenten, studenten, alumni 

en beroepenveld

GLU investeert onvoldoende in het faciliteren van 

collectieve ontmoetingen tussen docenten, 

studenten, alumni en beroepenveld. Deze 

ontmoetingen zijn nodig om de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren

• Bepaling doel en vorm (organisatie, opzet, 

deelnemers) van netwerkbijeenkomsten met 

docenten, studenten, alumni en het 

beroepenveld

• Eerste netwerkbijeenkomst voorbereiden

• Eerste GLU-netwerkbijeekomst heeft 

plaatsgevonden waar docenten, studenten, 

alumni en beroepenveld aan deelnemen

• Jaarlijkse netwerkbijeenkomst organiseren in 

samenwerking met beroepenveld, alumni, 

studenten en docenten

• Jaarlijkse netwerkbijeenkomst organiseren ism 

beroepenveld, alumni, studenten en docenten

• In 2021 en 2022 is ieder jaar een 

netwerkbijeenkomst georganiseerd voor 

beroepenveld, alumni, studenten en docenten 

• Stakeholders, studenten en docenten ervaren de 

netwerkbijeenkomsten als positief en ervaren het GLU als 

een netwerkorganisatie  

GLU inventariseert aan welke (lokale) 

maatschappelijke vraagstukken zij kan bijdragen 

en gaat hiermee aan de slag

Te weinig studenten nemen actief deel aan 

maatschappelijke activiteiten

• Inventarisatie van maatschappelijke 

vraagstukken en wat GLU hier al mee doet

• Bepaling van maatschappelijk thema's waar 

GLU een creatieve bijdrage aan kan leveren

• Drie teams voeren een project uit met een 

maatschappelijk meerwaarde

• Drie teams voeren een project uit met een 

maatschappelijke meerwaarde 

• Alle teams ontwikkelen of geven uitvoering aan 

een lokaal maatschappelijk project

• Alle studenten nemen deel aan 

maatschappelijke project 

• Alle studenten nemen deel aan een 

maatschappelijk project

• Stakeholders zien dat het GLU een bijdrage levert aan 

maatschappelijke projecten

• Studenten kunnen vanuit hun (creatieve) competenties 

maatschappelijke meerwaarde creëren

3. OPLEIDEN VOOR DE ARBEIDSMARKT VAN DE TOEKOMST



Acties Huidige situatie Acties 2019 Acties 2020 Resultaten 2020 Acties 2021 Acties 2022 Resultaten 2022 Merkbaar effect

GLU realiseert een curriculum dat 

de ondernemendheid van 

studenten stimuleert

Het beroepenveld geeft aan dat 

ondernemendheid van studenten een 

belangrijke meerwaarde is

• Onderzoek naar hoe aanpassing van het GLU-brede 

curriculum (inclusief examinering en afronding) de 

ondernemendheid van studenten kan stimuleren

• Keuze van de kernelementen in het curriculum 

waarbinnen GLU de ondernemendheid van studenten 

wil stimuleren

• Uitvoering van een pilot in een (deel van de) 

kernelementen om de ondernemendheid van 

studenten te stimuleren liefst binnen 'het Bureau'

• Onderzoeksrapport is vastgesteld

• 50% van alle curricula zijn onderzocht en daar 

waar nodig aangepast

• Er draaien pilots bij meerdere opleidingen
• Aanpassing van de overige 50% van de curricula op 

basis van de geleerde lessen uit de pilots

• Indien nodig zijn curricula aangepast 

aan de resultaten van de pilots

• In 100% van de curricula is 

ondernemendheid herkenbaar 

opgenomen

• Beroepenveld is tevreden over de 

ondernemendheid van de studenten

• Studenten merken dat ondernemendheid een 

actueel thema in de onderwijsinstelling is en 

geïntergreerd in de curricula

 • In het onderwijs zien we steeds meer 

voorbeelden van succesvolle samenwerking 

met de beroepspraktijk om 'ondernemendheid' 

een prominentere plek te geven (het Bureau) 

• Docenten zijn groeiend bekwaam in het 

thema ondernemendheid

GLU leert studenten constructief 

om te gaan met feedback

Voor feedback geven en ontvangen is 

geen programma ontwikkeld

• Bepaling van de doelen en methode van feedback 

geven in het GLU-onderwijs

• Onderzoek naar de mate waarin deze doelen en 

methode nu al aan bod komen in het curriculum van 

alle leerjaren

• Voorstel voor een aanpassing van het curriculum om 

deze methode in alle leerjaren terug te laten komen en 

om nog beter te meten in hoeverre deze methode 

wordt toegepast

• Implementatie van de feedbackmethode in het GLU-

brede curriculum

• Heldere communicatie aan docenten over de GLU-

manier om studenten met feedback te leren omgaan

• Aanbod training 'studenten leren met feedback om te 

gaan' voor medewerkers vanuit de GLU Academy

• Lesprogramma 'feedback geven en ontvangen' is 

vastgesteld

• Drie teams starten in leerjaar 1 - cohort 2020-

2021 met aangepast curriculum

• In ieder team is er minimaal een docent, die de 

training 'studenten leren met feedback omgaan' 

heeft gevolgd                                    

• Trainingsaanbod wordt aangeboden en uitgevoerd

• Implementatie 'feedback' in relatie tot 

trainingsaanbod wordt geëvalueerd

• Op basis van nieuwe inzichten wordt het 

trainingsaanbod aangescherpt en geïmplementeerd

• Het evaluatierapport is vastgesteld

• Alle curricula zijn aangepast

• Er wordt uitvoering gegeven aan het 

aangepaste trainingsprogramma

• De training is door minimaal drie 

docenten per team gevolgd

• Meer jongeren in een kwetsbare positie 

slagen erin om op een succesvolle wijze om te 

gaan met feedback

• Docenten zijn groeiend bekwaam om 

studenten om te leren gaan met feedback

GLU leert studenten hoe ze 

competenties ontwikkelen en 

onderhouden, nu en 

in de toekomst

Er is nog onvoldoende visie ontwikkeld 

op 'leven lang ontwikkelen'

Studenten in een kwetsbare positie 

hebben onvoldoende zicht op hun 

competenties om zich verder te 

ontwikkelen en op welke wijze zij deze 

competenties kunnen onderhouden

• Bepaling GLU-visie op 'leven lang ontwikkelen', 

inclusief competenties die studenten hiervoor nodig 

hebben (nu en in de toekomst)

• Keuze voor de vorm en het moment waarop 

studenten competenties voor 'leven lang ontwikkelen' 

bijleren

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren in een 

kwetsbare positie in eigen leerbedrijf S2B

• Trainingsaanbod vanuit GLU Academy voor docenten 

over het bijleren van 'leven lang ontwikkelen'-

competenties aan studenten

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren in een 

kwetsbare positie in eigen leerbedrijf S2B

• Visiedocument 'leven lang ontwikkelen' in het 

algemeen en specifiek voor jongeren in een 

kwetsbare positie is vastgesteld

• Trainingsaanbod voor docenten is gereed, 

opgenomen en aangeboden in de GLU Academy

• Indien nodig lopen twaalf kwetsbare jongeren  

jaarlijks BPV in het interne leerbedrijf S2B en 

krijgen daar begeleiding op maat

• Trainingsaanbod wordt verder ontwikkeld en 

opgenomen in de curricula waar mogelijk

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren in een 

kwetsbare positie in eigen leerbedrijf S2B

• Implementatie en uitvoering van het 

trainingsaanbod

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren in een 

kwetsbare positie in eigen leerbedrijf S2B

• Onderzoeken of het bijdraagt aan het versterken 

van het studiesucces van deze studenten

• Visiedocument 'leven lang ontwikkelen' 

in het algemeen en specifiek voor 

jongeren in een kwetsbare positie is 

vastgesteld

• Voor alle studenten niveau 2 en 3 is 

vanaf cohort 2021-2022 een 

lesprogramma beschikbaar

• Het trainingsaanbod voor docenten is 

gereed en op onderdelen verder 

doorontwikkeld

• Minimaal vier docenten van het team 

niveau 2 en 3 hebben de training gevolgd

• Indien nodig lopen jaarlijks twaalf 

kwetsbare jongeren BPV in het interne 

leerbedrijf S2B

• Studenten zijn groeiend bekwaam in het 

onderhoud van de competenties 'leven lang 

ontwikkelen'

• Docenten zijn groeiend bekwaam om 

studenten hierin te coachen

• Om de kans op een succesvolle afronding van 

de BPV van kwetsbare jongeren te vergroten 

worden deze jongeren 'op maat' begeleid door 

de stagebegeleider

GLU ontwikkelt alumnibeleid, 

onderhoudt contact met alumni 

en betrekt ze bij het onderwijs

Het GLU heeft geen programma voor 

alumni 

De doorstroom mbo naar hbo voor 

Mediavormgeving is onder het landelijk 

gemiddelde (37%) - Gericht 

alumnibeleid moet hier verbetering in 

aanbrengen

• Onderzoek bij alumni

• Vaststelling alumnibeleid inclusief activiteiten

• Vaststelling maatregelen verbetering doorstroom 

naar hbo 

• Onderzoeksrapport is vastgesteld

• Alumnibeleid is vastgesteld

• Verbeterprogramma doorstroom hbo is 

vastgesteld

• Uitvoering geven aan alumnibeleid en 

verbeterprogramma

• Uitvoering geven aan alumnibeleid en 

verbeterprogramma
• Het percentage doostroom mbo hbo 

ligt voor Mediavormgeving op of boven 

het landelijk gemiddelde (38%)

• Alumni ervaren dat hun schoolervaring 

meegenomen wordt in het aanscherping van 

het beleid mbo hbo

GLU biedt alumni de mogelijkheid 

zich via GLU te blijven ontwikkelen

Het GLU  heeft geen programma voor 

alumni (ook gediplomeerden niveau 2 

en 3) om zich te blijven ontwikkelen. 

Het beroepenveld heeft gevraagd om 

hier onderzoek naar te doen

• Onderzoek naar de wensen van alumni voor een 

onderwijsaanbod 'leven lang ontwikkelen'. Op basis van 

dit onderzoek wordt invulling gegeven aan een passend 

programma 

• Onderzoeksrapport naar wensen

van alumni en het GLU professionaliseringsaanbod

m.b.t. 'leven lang ontwikkelen' voor alumni is 

vastgesteld

• GLU (Academy) biedt een programma 'blijven 

ontwikkelen' voor alumni

• Het programma wordt onder de aandacht gebracht 

van alumni en beroepenveld

• Het programma van de pilots wordt geëvalueerd 

en op basis van de evaluatie wordt het programma 

aangepast en gecontinueerd

• Er wordt uitvoering gegeven aan het 

onderzoeksrapport (dus ook oud 

studenten niveau 2 en 3)

• Alumni krijgen een programma 

aangeboden

• Alle alumni kunnen kennis nemen en gebruik 

maken van het GLU-alumni 

ontwikkelprogramma 

GLU heeft de uitstroom- en nabije 

toekomstwensen van studenten in 

beeld en stimuleert dat studenten 

het maximale uit zichzelf halen

Uitstroom- en toekomstwensen van 

studenten worden nog onvoldoende 

gestandaardiseerd, geinventariseerd en 

adequaat begeleid

• Onderzoek naar de meest voorkomende 

uitstroomwensen van studenten

• Onderzoek naar 'feedbackinstrumenten' die 

studenten stimuleren om na te denken over hun 

toekomst, zoals met tips hoe verbeterpunten op te 

pakken (feed-up)

• Onderzoek naar de meest voorkomende 

uitstroomwensen van studenten

• Vaststelling van 'feedbackinstrumenten' die 

studenten stimuleren om na te denken over hun 

toekomst, zoals met tips hoe verbeterpunten op te 

pakken (feed-up)

• Implementatie bij twee teams van nieuwe 

feedbackinstrumenten m.b.t. uitstroom studenten

• Onderzoekrapport naar meest voorkomende 

uitstroomwensen, naar geschikt 

feedbackinstrumentarium en de aansluiting van 

opleidingen bij de uitstroomwensen van studenten 

is vastgesteld

• Alle eindejaars studenten krijgen het nieuwe 

feedbackinstrumentarium aangeboden

• Alle eindejaars studenten krijgen 

feedbackinstrumentarium aangeboden 

• Eindejaars studenten worden actief begeleid bij hun 

keuze naar doorstroom

• Alle eindejaars studenten krijgen 

feedbackinstrumentarium aangeboden 

• Eindejaars studenten worden actief begeleid bij 

hun keuze naar doorstroom

• Alle studenten krijgen minimaal twee 

gesprekken waarin hun uitstroomwensen 

aan de orde komen

• Studenten zijn tevreden over de 

doorstroombegeleiding met een 3.0 op een 

vijfpuntsschaal

GLU verbetert 

doorstroommogelijkheden voor 

studenten van niveau 2 naar 3 en 

van niveau 3 naar 4

Studenten ervaren belemmerende 

factoren bij doorstroom

De opleidingsduur van doorlopende 

leerlijn niveau 2 -> 3 -> 4 is nu 6 jaar

• GLU denkt inhoudelijk mee over het innoveren van 

het kwalificatiedossier 'Desktop Publishing' (DTP) (zowel 

niveau 2 als niveau 3)

• GLU zet in op het verkleinen van de groepsgrootte 

van 27 naar 22 studenten voor alle niveau 2 

opleidingen

• Onderzoek naar bevorderende en belemmerende 

factoren voor doorstroom, zowel inhoudelijk (het 

beroepsgerichte deel, als algemeen vormende vakken 

(AVO), 'leren leren') als organisatorisch

•  Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van 

(gedeeltelijke) integratie van de opleidingen op niveau 

2 en niveau 3

• GLU zet in op het verkleinen van de groepsgrootte 

van 27 naar 22 voor alle niveau 2 opleidingen

• Onderzoeksrapport naar belemmerende factoren 

voor doorstroom is vastgesteld

• Onderzoeksrapport naar wenselijkheid van 

integratie niveau 2 en 3 is vastgesteld

• Niveau 2 heeft een groepsgrootte van 22 

studenten

• Iedere student krijgt een doostroomgesprek

• Keuze voor ontwerp van een doorlopende leerlijn op 

basis van het onderzoek, binnen de maximale 

doorlooptijd en passend bij de uitstroomwensen van 

studenten

• Keuze voor organisatievorm die de leerlijn mogelijk 

maakt                   

• GLU zet in op verkleinen van de groepsgrootte van 27 

naar 22 voor alle niveau 2 opleidingen

• Implementatie van de doorlopende leerlijn

• GLU zet in op verkleinen van de groepsgrootte van 

27 naar 22 voor alle niveau 2 opleidingen

• Na afsluiting van de cyclus wordt gekeken of de 

bijdrage succesvol is geweest

• Doorlopende leerlijn van niveau 2 -> 3  -

> 4 is efficiënter en effectiever voor 

studenten ingericht

• De opleidingsduur van een 

doorlopende leerroute van niveau 2 ->  

niveau 4 wordt verkort naar maximaal 5 

jaar

• Doorlopende leerlijn van niveau 2 -> 3 -> 4 is 

efficiënter en effectiever voor studenten 

ingericht

• Studenten ervaren een efficiënte 

doorstroomroute van niveau 2 -> 3 en of van 

niveau 3 -> 4 

GLU investeert in 

talentprogramma's waarin 

studenten op hun eigen manier 

kunnen excelleren

Talentprogramma's bieden 

mogelijkheden aan alle studenten, 

zodat excelleren in meerdere situaties 

mogelijk wordt

• Onderzoek naar de mogelijkheden om activiteiten van 

intern leerbedrijf S2B en Het Bureau te koppelen aan 

talentprogramma's

• Onderzoek naar verbetering van het huidige 

talentprogramma

• Aanpassing van de talentprogramma's op basis van de 

onderzoeken langs drie lijnen: intern GLU-aanbod, 

aanbod van bedrijven en eigen initiatieven van 

studenten

• Implementatie van de vernieuwde talentprogramma's

• Nieuwe talentprogramma's zijn onder de 

aandacht van studenten gebracht

• Nieuwe talentprogramma's worden uitgevoerd - 

minimaal 50 studenten nemen hieraan deel

• Uitvoering geven aan de talentprogramma's • Uitvoering geven aan de talentprogramma's 
• Minimaal 75 studenten nemen deel 

aan een of meerdere talentprogramma's 

• Studenten merken dat hun talenten worden 

gezien en worden gefaciliteerd om hun talenten 

verder te ontwikkelen

GLU biedt studenten bij toelating 

een lage financiële drempel: Gratis 

leerboeken - Tegemoetkoming 

excursies - Gratis introductieweek

Een financiële drempel kan een 

succesvolle carrière van studenten 

belemmeren

• GLU biedt studenten bij toelating een lage financiële 

drempel: Gratis leerboeken - Tegemoetkoming kosten 

excursies - Gratis introductieweek 

• GLU biedt studenten bij toelating een lage financiële 

drempel: Gratis leerboeken - Tegemoetkoming kosten 

excursies - Gratis introductieweek 

• Studenten krijgen: Gratis leerboeken - 

Tegemoetkoming kosten excursies - Gratis 

introductieweek aangeboden

• GLU biedt studenten bij toelating een lage financiële 

drempel: Gratis leerboeken - Tegemoetkoming kosten 

excursies - Gratis introductieweek 

• GLU biedt studenten bij toelating een lage 

financiële drempel: Gratis leerboeken - 

Tegemoetkoming kosten excursies - Gratis 

introductieweek 

• Studenten krijgen: Gratis leerboeken - 

Tegemoetkoming kosten excursies - 

Gratis introductieweek aangeboden

• Studenten krijgen: Gratis leerboeken - 

Tegemoetkoming kosten excursies - Gratis 

introductieweek aangeboden

2. GELIJKE KANSEN



Acties Huidige situatie Acties 2019 Acties 2020 Resultaten 2020 Acties 2021 Acties 2022 Resultaten 2022 Merkbaar effect

GLU biedt alle studenten in 

eerste leerjaar 

basisvaardigheden aan in: 

digitale competenties, 

mediawijsheid/ 

medialandschap, 

mediavormgeven en 

ondernemerschap 

Studenten (niveau 2 en 3) hebben meer 

digitale en intrapersoonlijke 

vaardigheden nodig om zich optimaal 

aan te passen en voor te bereiden op 

een hoger niveau en of de arbeidsmarkt

• Bepaling van de basisvaardigheden 

voor alle GLU-studenten

• Onderzoek naar hoe en op welk 

moment deze basisvaardigheden in het 

curriculum kunnen worden ingebed 

(zoals aparte leerlijn, apart keuzedeel, 

project, opdracht etc.)

• Pilots met het aanbieden van 

basisvaardigheden in het eerste leerjaar 

bij een aantal opleidingen op basis van 

onderzoek

• Evaluatie van de pilots en delen van de 

geleerde lessen met alle opleidingen

• Keuze per opleiding over hoe en op 

welk moment de basisvaardigheden in 

het curriculum in het eerste leerjaar te 

introduceren

• Document basisvaardigheden is 

vastgesteld, opgenomen in betreffende 

curricula en draait bij twee opleidingen 

in het eerste leerjaar een pilot voor 

niveau 2 en 3 (± 90 bol-studenten)

• Implementatie van het GLU-brede 

curriculum met basisvaardigheden voor 

alle studenten in het eerste leerjaar

• Evaluatie van het nieuwe curriculum

• Op basis van evaluatie en vaststelling 

worden genoemde basisvaardigheden 

als digitale competenties, 

mediawijsheid/ medialandschap, 

mediavormgeven en ondernemerschap 

geïmplementeerd

• Evaluatiedocument basisvaardigheden 

is vastgesteld en verbeteringen t.a.v. 

digitale competenties, mediawijsheid/ 

medialandschap, mediavormgeven en 

ondernemerschap zijn opgenomen in alle 

curricula en wordt aangeboden aan alle 

studenten

• Alle studenten (dus ook niveau 

2 en 3) hebben in het eerste leerjaar 

kennisgenomen van de 

basisvaardigheden als digitale 

competenties, mediawijsheid/ 

medialandschap, mediavormgeven en 

ondernemerschap

GLU leert studenten 

constructief om te gaan met 

feedback

Voor feedback geven en ontvangen is 

geen programma ontwikkeld

• Bepaling van de doelen en methode 

van feedback geven in het GLU-

onderwijs

• Onderzoek naar de mate waarin deze 

doelen en methode nu al aan bod komen 

in het curriculum van alle leerjaren

• Voorstel voor een aanpassing van het 

curriculum om deze methode in alle 

leerjaren terug te laten komen en om 

nog beter te meten in hoeverre deze 

methode wordt toegepast

• Implementatie van de 

feedbackmethode in het GLU-brede 

curriculum

• Heldere communicatie aan docenten 

over de GLU-manier om studenten met 

feedback te leren omgaan

• Aanbod training 'studenten leren met 

feedback om te gaan' voor medewerkers 

vanuit de GLU Academy

• Lesprogramma 'feedback geven en 

ontvangen' is vastgesteld

• Drie teams starten in leerjaar 1 - cohort 

2020-2021 - met aangepast curriculum

• In ieder team is er minimaal een 

docent, die de training 'studenten leren 

met feedback omgaan' heeft gevolgd                                    

• Trainingsaanbod wordt aangeboden en 

uitgevoerd

• Implementatie 'feedback' in relatie tot 

trainingsaanbod wordt geëvalueerd

• Op basis van nieuwe inzichten wordt 

het trainingsaanbod aangescherpt en 

geïmplementeerd

• Het evaluatierapport is vastgesteld

• Alle curricula zijn aangepast

• Er wordt uitvoering gegeven aan het 

aangepaste trainingsprogramma

• De training is door minimaal drie 

docenten per team gevolgd

• Meer jongeren in een kwetsbare 

positie slagen erin om op een succesvolle 

wijze om te gaan met feedback

• Docenten zijn groeiend bekwaam om 

studenten om te leren gaan met 

feedback

GLU versterkt het 

burgerschapsonderwijs

De inspanningsverplichting voor 

studenten en de resultaatverplichting 

voor de onderwijsinstelling wat betreft 

Burgerschapsonderwijs is nog 

onvoldoende geoperationaliseerd  

Activiteiten burgerschap staan veelal los 

van de beroepsgerichte vakken

• Formulering van een visie op 

burgerschapsonderwijs van GLU

• Vertaling van de GLU-visie naar een 

onderwijsprogramma inclusief 

examinering

• Implementatie van het nieuwe 

onderwijsprogramma in alle GLU-

curricula vanaf cohort 2020-2021

• Visie burgerschap is vastgesteld en de 

vertaling is opgenomen voor studenten 

cohort 2020-2021

• Alle studenten krijgen dit aangepaste 

curriculum aangeboden

• Evaluatie en eventuele bijstelling van 

het nieuwe onderwijsprogramma in de 

reguliere PDCA-cyclus

• Evaluatie en eventuele bijstelling van 

het nieuwe onderwijsprogramma in de 

reguliere PDCA-cyclus

• Alle studenten krijgen een 

geactualiseerd curriculum 'burgerschap' 

aangeboden, dat in voldoende mate is 

gekoppeld aan de beroepsgerichte 

vakken (projecten)

• In alle opleidingen is burgerschap ook 

een herkenbaar onderdeel in de 

projecten, dus onderdeel van de 

beroepsgerichte vakken

GLU leert studenten hoe ze 

competenties ontwikkelen en 

onderhouden, nu en 

in de toekomst

Er is nog onvoldoende visie ontwikkeld 

op 'leven lang ontwikkelen'

Studenten in een kwetsbare positie 

hebben onvoldoende zicht op hun 

competenties om zich verder te 

ontwikkelen en op welke wijze zij deze 

competenties kunnen onderhouden

• Bepaling GLU-visie op 'leven lang 

ontwikkelen', inclusief competenties die 

studenten hiervoor nodig hebben (nu en 

in de toekomst)

• Keuze voor de vorm en het moment 

waarop studenten competenties voor 

'leven lang ontwikkelen' bijleren

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren 

in een kwetsbare positie in eigen 

leerbedrijf S2B

• Trainingsaanbod vanuit GLU Academy 

voor docenten over het bijleren van 

'leven lang ontwikkelen'-competenties 

aan studenten

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren 

in een kwetsbare positie in eigen 

leerbedrijf S2B

• Visiedocument 'leven lang ontwikkelen' 

in het algemeen en specifiek voor 

jongeren in een kwetsbare positie is 

vastgesteld

• Trainingsaanbod voor docenten 

is gereed, opgenomen en aangeboden in 

de GLU Academy

• Indien nodig lopen twaalf kwetsbare 

jongeren  jaarlijks BPV in het interne 

leerbedrijf S2B en krijgen daar 

begeleiding op maat

• Trainingsaanbod wordt verder 

ontwikkeld en opgenomen in de 

curricula waar mogelijk

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren 

in een kwetsbare positie in eigen 

leerbedrijf S2B

• Implementatie en uitvoering van het 

trainingsaanbod

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren 

in een kwetsbare positie in eigen 

leerbedrijf S2B

• Onderzoeken of het bijdraagt aan het 

versterken van het studiesucces van deze 

studenten

• Visiedocument 'leven lang ontwikkelen' 

in het algemeen en specifiek voor 

jongeren in een kwetsbare positie is 

vastgesteld

• Voor alle studenten niveau 2 en 3 is 

vanaf cohort 2021-2022 een 

lesprogramma beschikbaar

• Het trainingsaanbod voor docenten is 

gereed en op onderdelen 

doorontwikkeld

• Minimaal vier docenten van het team 

niveau 2 en 3 hebben de training gevolgd

• Indien nodig lopen jaarlijks twaalf 

kwetsbare jongeren BPV in het interne 

leerbedrijf S2B

• Studenten zijn groeiend bekwaam in 

het onderhoud van de competenties 

'leven lang ontwikkelen'

• Docenten zijn groeiend bekwaam om 

studenten hierin te coachen

• Om de kans op een succesvolle 

afronding van de BPV van kwetsbare 

jongeren te vergroten worden deze 

jongeren 'op maat' begeleid door de 

stagebegeleider

GLU biedt alumni de 

mogelijkheid zich via GLU te 

blijven ontwikkelen

Het GLU  heeft geen programma voor 

alumni (ook gediplomeerden niveau 2 en 

3) om zich te blijven ontwikkelen. Het 

beroepenveld heeft gevraagd om hier 

onderzoek naar te doen

• Onderzoek naar de wensen van alumni 

voor een onderwijsaanbod 'leven lang 

ontwikkelen'. Op basis van dit onderzoek 

wordt invulling gegeven aan een passend 

programma 

• Onderzoeksrapport naar wensen

van alumni en het GLU 

professionaliseringsaanbod

m.b.t. 'leven lang ontwikkelen' voor 

alumni is vastgesteld

• GLU (Academy) biedt een programma 

'blijven ontwikkelen' voor alumni

• Het programma wordt onder de 

aandacht gebracht van alumni en 

beroepenveld

• Het programma wordt geëvalueerd en 

op basis van de evaluatie wordt het 

programma aangepast en gecontinueerd

• Er wordt uitvoering gegeven aan het 

onderzoeksrapport (dus ook oud 

studenten niveau 2 en 3)

• Alumni krijgen een programma 

aangeboden

• Alle alumni kunnen kennis nemen en 

gebruik maken van het GLU-alumni 

ontwikkelprogramma 

• Invulling geven aan de gemeentelijke 

maatregelen om een regionaal sluitend 

vangnet voor jongeren in een kwetsbare 

positie te organiseren, vastgelegd in de 

SchoolWerkt agenda (Regio Utrecht)

• Invulling geven aan de gemeentelijke 

maatregelen om een regionaal sluitend 

vangnet voor jongeren in een kwetsbare 

positie te organiseren, vastgelegd in de 

SchoolWerkt agenda (Regio Utrecht)

• Er wordt uitvoering gegeven aan de 

gemeentelijke maatregelen

• Invulling geven aan de gemeentelijke 

maatregelen om een regionaal sluitend 

vangnet voor jongeren in een kwetsbare 

positie te organiseren, vastgelegd in de 

SchoolWerkt agenda (Regio Utrecht)

• Invulling geven aan de gemeentelijke 

maatregelen om een regionaal sluitend 

vangnet voor jongeren in een kwetsbare 

positie te organiseren, vastgelegd in de 

SchoolWerkt agenda (Regio Utrecht)

• Er wordt uitvoering gegeven aan de 

gemeentelijke maatregelen

•  VSV:

niveau 2 haalt de landelijke norm

niveau 3 - 4 is verbeterd

•  VSV:

niveau 2 haalt de landelijke norm

niveau 3 - 4 is verbeterd

•  VSV:

niveau 2 haalt de landelijke norm

niveau 3 - 4 is verbeterd

•  VSV:

niveau 2 haalt de landelijke norm

niveau 3 - 4 is verbeterd

•  VSV:

niveau 2 - 3 - 4 behalen de landelijke 

norm                                                                                                            

•  VSV:

niveau 2 - 3 - 4 behalen de landelijke 

norm                                                                                                            

1. JONGEREN IN EEN KWETSBARE POSITIE

VSV 
•  Het VSV-percentage is lager of gelijk 

aan de landelijke norm 

Doelstelling VSV niveau 2 voor de 

opleidingen Creatief DTP'er voldoet aan 

de landelijk norm: 

Niv 2: 4,40% - Norm 9,4%

Doelstellingen VSV voor niveau 3 en 4 

zijn in 2017-2018 niet behaald:

Niv 3 bol/bbl: 7,61% - Norm: 3,5%

Niv 4 bol: 3,13% - Norm 2,75%



Landelijke speerpunt(en) Acties Acties 2019 Acties 2020 Acties 2021 Acties 2022

Jongeren in een kwetsbare positie

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst

GLU biedt alle studenten in eerste leerjaar basisvaardigheden aan in: 

digitale competenties, mediawijsheid/medialandschap, mediavormgeven 

en ondernemerschap

• Bepaling van de basisvaardigheden voor alle GLU-studenten

• Onderzoek naar hoe en op welk moment deze basisvaardigheden in het curriculum kunnen 

worden ingebed (zoals aparte leerlijn, apart keuzedeel, project, opdracht etc.)

• Pilots met het aanbieden van basisvaardigheden in het eerste leerjaar bij een aantal opleidingen 

op basis van onderzoek

• Evaluatie van de pilots en delen van de geleerde lessen met alle opleidingen

• Keuze per opleiding over hoe en op welke moment de basisvaardigheden in het curriculum in het 

eerste leerjaar te introduceren

• Implementatie van het GLU-brede curriculum met basisvaardigheden voor alle studenten in 

het eerste leerjaar

• Evaluatie van het nieuwe curriculum

• Op basis van evaluatie en vaststelling worden genoemde basisvaardigheden als digitale 

competenties, mediawijsheid/ medialandschap, mediavormgeven en ondernemerschap 

geïmplementeerd

Jongeren in een kwetsbare positie

Gelijke kansen
GLU leert studenten constructief om te gaan met feedback

• Bepaling van de doelen en methode van feedback geven in het GLU-onderwijs

• Onderzoek naar de mate waarin deze doelen en methode nu al aan bod komen in het curriculum 

van alle leerjaren

• Voorstel voor een aanpassing van het curriculum om deze methode in alle leerjaren terug te laten 

komen en om nog beter te meten in hoeverre deze methode wordt toegepast

• Implementatie van de feedbackmethode in het GLU-brede curriculum

• Heldere communicatie aan docenten over de GLU-manier om studenten met feedback te leren 

omgaan

• Aanbod training 'studenten leren met feedback om te gaan' voor medewerkers vanuit de GLU 

Academy

• Trainingsaanbod wordt aangeboden en uitgevoerd

• Implementatie 'feedback' in relatie tot trainingsaanbod wordt geëvalueerd

• Op basis van nieuwe inzichten wordt het trainingsaanbod aangescherpt en 

geïmplementeerd

Jongeren in een kwetsbare positie GLU versterkt het burgerschapsonderwijs

• Formulering van een visie op burgerschapsonderwijs van GLU

• Vertaling van de GLU-visie naar een onderwijsprogramma inclusief examinering

• Implementatie van het nieuwe onderwijsprogramma in alle GLU-curricula vanaf cohort 2020-2021
• Evaluatie en eventuele bijstelling van het nieuwe onderwijsprogramma in de reguliere PDCA-

cyclus

• Evaluatie en eventuele bijstelling van het nieuwe onderwijs-programma in de reguliere PDCA-

cyclus

Jongeren in een kwetsbare positie

Gelijke kansen

GLU leert studenten hoe ze competenties ontwikkelen en onderhouden, 

nu en in de toekomst

• Bepaling GLU-visie op 'leven lang ontwikkelen', inclusief competenties die studenten hiervoor 

nodig hebben (nu en in de toekomst)

• Keuze voor de vorm en het moment waarop studenten competenties voor 'leven lang ontwikkelen' 

bijleren

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren in een kwetsbare positie in eigen leerbedrijf S2B

• Trainingsaanbod vanuit GLU Academy voor docenten over het bijleren van 'leven lang ontwikkelen'-

competenties aan studenten

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren in een kwetsbare positie in eigen leerbedrijf S2B

• Trainingsaanbod wordt verder ontwikkeld en opgenomen in de curricula waar mogelijk

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren in een kwetsbare positie in eigen leerbedrijf S2B

• Implementatie en uitvoering van het trainingsaanbod

• BPV-plaats (maatwerk) voor jongeren in een kwetsbare positie in eigen leerbedrijf S2B

• Onderzoeken of het bijdraagt aan het versterken van het studiesucces van deze studenten

Jongeren in een kwetsbare positie

 Gelijke kansen
GLU biedt alumni de mogelijkheid zich via GLU te blijven ontwikkelen

• Onderzoek naar de wensen van alumni voor een onderwijsaanbod 'leven lang ontwikkelen'. Op 

basis van dit onderzoek wordt invulling gegeven aan een passend programma 

• GLU (Academy) biedt een programma 'blijven ontwikkelen' voor alumni

• Het programma wordt onder de aandacht gebracht van alumni en beroepenveld

• Het programma van de pilots wordt geëvalueerd en op basis van de evaluatie wordt het 

programma aangepast en gecontinueerd

• Invulling geven aan de gemeentelijke maatregelen om een regionaal sluitend vangnet voor 

jongeren in een kwetsbare positie te organiseren, vastgelegd in de SchoolWerkt agenda (Regio 

Utrecht)

• Invulling geven aan de gemeentelijke maatregelen om een regionaal sluitend vangnet voor 

jongeren in een kwetsbare positie te organiseren, vastgelegd in de SchoolWerkt agenda (Regio 

Utrecht)

• Invulling geven aan de gemeentelijke maatregelen om een regionaal sluitend vangnet voor 

jongeren in een kwetsbare positie te organiseren, vastgelegd in de SchoolWerkt agenda (Regio 

Utrecht)

• Invulling geven aan de gemeentelijke maatregelen om een regionaal sluitend vangnet voor 

jongeren in een kwetsbare positie te organiseren, vastgelegd in de SchoolWerkt agenda (Regio 

Utrecht)

•  VSV:

niveau 2 haalt de landelijke norm

niveau 3 - 4 is verbeterd

•  VSV:

niveau 2 haalt de landelijke norm

niveau 3 - 4 is verbeterd

•  VSV:

niveau 2 haalt de landelijke norm - 

niveau 3 - 4 is verbeterd

•  VSV:

niveau 2 - 3 - 4 behalen de landelijke norm                                                                                                            

Gelijke kansen

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst

GLU realiseert een curriculum dat de ondernemendheid van studenten 

stimuleert

• Onderzoek naar hoe aanpassing van het GLU-brede curriculum (inclusief examinering en 

afronding) de ondernemendheid van studenten kan stimuleren

• Keuze van de kernelementen in het curriculum waarbinnen GLU de ondernemendheid van 

studenten wil stimuleren

• Uitvoering van een pilot in een (deel van de) kernelementen om de ondernemendheid van 

studenten te stimuleren liefst binnen 'het Bureau'

• Er draaien pilots bij meerdere opleidingen

• Aanpassing van de overige 50% van de curricula op basis van de geleerde lessen uit de pilots

Gelijke kansen
GLU ontwikkelt alumnibeleid, onderhoudt contact met alumni en betrekt 

ze bij het onderwijs

• Onderzoek bij alumni

• Vaststelling alumnibeleid inclusief activiteiten

• Vaststelling maatregelen verbetering doorstroom naar hbo 

• Uitvoering geven aan alumnibeleid en verbeterprogramma
• Uitvoering geven aan alumnibeleid en verbeterprogramma

Gelijke kansen
GLU heeft de uitstroom- en nabije toekomstwensen van studenten in 

beeld en stimuleert dat studenten het maximale uit zichzelf halen

• Onderzoek naar de meest voorkomende uitstroomwensen van studenten

• Onderzoek naar 'feedbackinstrumenten' die studenten stimuleren om na te denken over hun 

toekomst, zoals met tips hoe verbeterpunten op te pakken (feed-up)

• Onderzoek naar de meest voorkomende uitstroomwensen van studenten

• Vaststelling van 'feedbackinstrumenten' die studenten stimuleren om na te denken over hun 

toekomst, zoals met tips hoe verbeterpunten op te pakken (feed-up)

• Implementatie bij twee teams van nieuwe feedbackinstrumenten m.b.t. uitstroom studenten

• Alle eindejaars studenten krijgen feedbackinstrumentarium aangeboden 

• Eindejaars studenten worden actief begeleid bij hun keuze naar doorstroom

• Alle eindejaars studenten krijgen feedbackinstrumentarium aangeboden 

• Eindejaars studenten worden actief begeleid bij hun keuze naar doorstroom

Gelijke kansen
GLU verbetert doorstroommogelijkheden voor studenten van niveau 2 

naar 3 en van niveau 3 naar 4

• GLU denkt inhoudelijk mee over het innoveren van het kwalificatiedossier 'Desktop Publishing' 

(DTP) (zowel niveau 2 als niveau 3)

• GLU zet in op het verkleinen van de groepsgrootte van 27 naar 22 studenten voor alle niveau 2 

opleidingen

• Onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor doorstroom, zowel inhoudelijk 

(het beroepsgerichte deel, als algemeen vormende vakken (AVO), 'leren leren') als organisatorisch

•  Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van (gedeeltelijke) integratie van de opleidingen 

op niveau 2 en niveau 3

• GLU zet in op het verkleinen van de groepsgrootte van 27 naar 22 voor alle niveau 2 opleidingen

• Keuze voor ontwerp van een doorlopende leerlijn op basis van het onderzoek, binnen de 

maximale doorlooptijd en passend bij de uitstroomwensen van studenten

• Keuze voor organisatievorm die de leerlijn mogelijk maakt                   

• GLU zet in op verkleinen van de groepsgrootte van 27 naar 22 voor alle niveau 2 opleidingen

• Implementatie van de doorlopende leerlijn

• GLU zet in op verkleinen van de groepsgrootte van 27 naar 22 voor alle niveau 2 opleidingen

• Na afsluiting van de cyclus wordt gekeken of de bijdrage succesvol is geweest

Gelijke kansen
GLU investeert in talentprogramma's waarin studenten op hun eigen 

manier kunnen excelleren

• Onderzoek naar de mogelijkheden om activiteiten van intern leerbedrijf S2B en Het Bureau te 

koppelen aan talentprogramma's

• Onderzoek naar verbetering van het huidige talentprogramma

• Aanpassing van de talentprogramma's op basis van de onderzoeken langs drie lijnen: intern GLU-

aanbod, aanbod van bedrijven en eigen initiatieven van studenten

• Implementatie van de vernieuwde talentprogramma's

• Uitvoering geven aan de talentprogramma's • Uitvoering geven aan de talentprogramma's 

Gelijke kansen
GLU biedt studenten bij toelating een lage financiële drempel: Gratis 

leerboeken - Tegemoetkoming excursies - Gratis introductieweek 

• GLU biedt studenten bij toelating een lage financiële drempel: Gratis leerboeken - 

Tegemoetkoming kosten excursies - Gratis introductieweek 

• GLU biedt studenten bij toelating een lage financiële drempel: Gratis leerboeken - 

Tegemoetkoming kosten excursies - Gratis introductieweek 

• GLU biedt studenten bij toelating een lage financiële drempel: Gratis leerboeken - 

Tegemoetkoming kosten excursies - Gratis introductieweek 

• GLU biedt studenten bij toelating een lage financiële drempel: Gratis leerboeken - 

Tegemoetkoming kosten excursies - Gratis introductieweek 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst

GLU toetst periodiek, met (externe) deskundigen, of het curriculum 

actueel is en aansluit bij de onderwijsvisie

• Jaarlijkse toetsing of het curriculum voldoende actueel is en aansluit bij de onderwijsvisie d.m.v.: 

het curriculumoverleg in de docententeams, het overleg met de beroepenveldcommissie, enquêtes 

gehouden bij studenten en (stage)bedrijven

• Aanpassing van het curriculum op basis van toetsing en inzicht van docenten, externe deskundigen 

en of beroepenveld

• Continuering van de periodieke cylcus - Indien nodig wordt, op basis van voorschrijdend inzicht 

van docenten (masters), externe deskundigen, nieuwe inzichten in de beroepscontext ed., het 

curriculum aangescherpt

• Masters, 'GLU Link', doen onderzoek naar het curriculum om te zorgen voor responsief 

beroepsonderwijs

• Continuering van de periodieke cylcus - Indien nodig wordt, op basis van voorschrijdend 

inzicht van docenten (masters), externe deskundigen, nieuwe inzichten in de beroepscontext 

ed., het curriculum aangescherpt

• Masters, 'GLU Link', doen onderzoek naar het curriculum om te zorgen voor responsief 

beroepsonderwijs

• Continuering van de periodieke cylcus - Indien nodig wordt, op basis van voorschrijdend 

inzicht van docenten, externe deskundigen, nieuwe inzichten in de beroepscontext ed., het 

curriculum aangescherpt

• Masters, 'GLU Link', doen onderzoek naar het curriculum om te zorgen voor responsief 

beroepsonderwijs

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst

GLU neemt in het curriculum elementen van duurzaam ontwerpen en 

ontwikkelen op

• Onderzoek naar de mogelijkheid om in specifieke leerlijnen aandacht te besteden aan duurzaam 

ontwerpen en ontwikkelen

• Vaststelling van 'elementen van duurzaam ontwerpen en ontwikkelen' voor opname in leerlijnen of 

curriculum (op basis van het onderzoek)
• Twee pilots draaien m.b.t. het thema duurzaam ontwerpen en ontwikkelen • Evaluatie van de pilots en aanbevelingen integreren in de curriculum/leerlijnen

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst

GLU investeert in internationale netwerkvaardigheden van studenten en 

medewerkers

• Onderzoek naar internationale en interculturele oriëntatie en netwerkcompetenties van studenten

• Inventarisatie van bedrijven die internationale stages aanbieden voor GLU-studenten

• Vaststelling kader m.b.t. internationale competenties van studenten

• Vakgroep Engels stelt een plan op hoe de taalvaardigheid van alle studenten een extra boost 

kunnen krijgen

• Invulling geven aan afspraken m.b.t. Internationale oriëntatie GLU • Invulling geven aan afspraken m.b.t. Internationale oriëntatie GLU 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst

GLU introduceert een laagdrempelig vitaliteitsprogramma voor studenten 

en medewerkers

• Gesprekken met en tussen medewerkers over wat zij belangrijk vinden in het vitaliteitsprogramma - 

M.b.t. docenten wordt het werkdrukplan hierbij als vertrekpunt genomen

• Bepaling gedragen vitaliteitsprogramma op basis van deze gesprekken. Het programma sluit aan bij 

de HR-visie

• Implementatie van het vitaliteitsprogramma voor medewerkers

• Bepaling gedragen vitaliteitsprogramma op basis van gesprekken met studenten

• Voortzetting uitvoering vitaliteitsprogramma medewerkers

• Implementatie van het vitaliteitsprogramma voor studenten 

• Op basis van de uitkomsten in 2020-2021 wordt indien nodig het werkdrukplan en het 

vitaliteitsprogramma medewerkers aangepast

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst
GLU maakt een plan hoe de organisatie te verduurzamen en voert dit uit

• Onderzoek naar kosten en opbrengsten van mogelijkheden om de organisatie te verduurzamen 

hierbij gebruik makend van goede voorbeelden van andere scholen 

• Onderzoek naar kosten en baten van mogelijkheden om de organisatie te verduurzamen hierbij 

gebruik makend van goede voorbeelden van andere scholen 
• Implementatie van de duurzaamheidsmaatregelen • Implementatie van de duurzaamheidsmaatregelen

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst

GLU organiseert en faciliteert ontmoeting en samenwerking van 

docenten, studenten, alumni en beroepenveld

• Bepaling doel en vorm (organisatie, opzet, deelnemers) van netwerkbijeenkomsten met docenten, 

studenten, alumni en het beroepenveld
• Eerste netwerkbijeenkomst voorbereiden

• Jaarlijkse netwerkbijeenkomst organiseren in samenwerking met beroepenveld, alumni, 

studenten en docenten

• Jaarlijkse netwerkbijeenkomst organiseren ism beroepenveld, alumni, studenten en 

docenten

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst

GLU inventariseert aan welke (lokale) maatschappelijke vraagstukken zij 

kan bijdragen en gaat hiermee aan de slag

• Inventarisatie van maatschappelijke vraagstukken en wat GLU hier al mee doet

• Bepaling van maatschappelijk thema's waar GLU een creatieve bijdrage aan kan leveren

• Drie teams voeren een project uit met een maatschappelijk meerwaarde • Alle teams ontwikkelen of geven uitvoering aan een lokaal maatschappelijk project • Alle studenten nemen deel aan maatschappelijke project 

Personele kosten

Materiële kosten

€ 1.285.000

€     265.000

€ 1.447.000

€     298.000

€ 1.704.000

€    321.000

€ 1.679.000

€     346.000

Totaal besteding kwaliteitsgelden € 1.550.000 € 1.745.000 € 2.025.000 € 2.025.000

Aan bovenstaande acties zijn verantwoordelijken benoemd. In het schooljaar 2019/2020 is er een plan of rapportage. De begrote middelen zijn of worden, in de PDCA-cyclus van de onderwijsinstelling, toegekend aan de acties.

De voortgang wordt besproken in de kwartaalgesprekken en in het Managementteam (MT).

Jongeren in een kwetsbare positie

INDICATIEVE BEGROTING KWALITEITSGELDEN 2019-2022

VSV
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