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PROJECTEN MET GLR-STUDENTEN
Studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) werken regelmatig mee aan projecten van externe
opdrachtgevers. In dit document treft u de voorwaarden aan die het GLR hanteert bij aanvragen voor
projecten met studenten. Daarnaast willen we met dit document een aantal zaken onder de aandacht
brengen.
Voor studenten van een beroepsopleiding is het belangrijk dat zij ervaring opdoen in het beroep waar zij voor
opgeleid worden. Daarom werken onze studenten regelmatig mee aan echte praktijkopdrachten, met externe
opdrachtgevers. De opdrachten worden uitgevoerd zonder enig winstoogmerk, alleen ‘leerwinst’ voor onze
studenten. Te allen tijde staat het educatieve doel voorop, nl.: door middel van echte opdrachten de studenten
ervaring te laten opdoen met/in het beroepenveld. Hierbij geldt een inspanningsverplichting ten aanzien van het
resultaat. Er kunnen door de opdrachtgever verder geen rechten aan worden ontleend.
Opdrachten worden niet aangenomen als deze:
•
kwetsend of discriminerend kunnen zijn voor wie dan ook;
•
op welke wijze dan ook schade aan het GLR of de studenten kunnen aanbrengen;
•
verband hebben met politieke partijen, bewegingen, stromingen, enz.
•
commerciële belangen hebben en eigenlijk bij bedrijven thuishoren;
•
niet of nauwelijks leerwinst/ervaring opleveren en geen meerwaarde zijn voor de studenten;
•
door hun omvang of welke reden dan ook niet gerealiseerd kunnen worden door bijvoorbeeld
tijdgebrek of beschikbare studenten.
Uiteindelijk bepalen de docenten/coördinatoren welke opdrachten wel- of niet worden uitgevoerd.
Afspraken
Vooraf nemen we met de opdrachtgever het project door en maken we goede afspraken. Deze afspraken worden
vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Ook de werkwijze met de studenten en de begeleidende docenten
worden bespreken en vastgelegd. Dit kan betekenen dat er enige flexibiliteit en begrip van de opdrachtgever
wordt verwacht. Uiteindelijk valt de beoordeling en het functioneren van de student onder de verantwoording van
de vakdocenten en studieloopbaanbegeleiders van het GLR.
Bijzondere gevallen
In uitzonderlijke gevallen neemt het GLR opdrachten aan van bedrijven, echter alleen in het kader van
‘maatschappelijk ondernemen’. Hierbij wordt er vaak een grote mate van begeleiding gegeven waardoor het
onderwijsdoel voorop blijft staan zonder schade toe te brengen aan de bedrijfstak. Bij opdrachten die niet geheel
overeenkomen met de bepalingen zoals genoemd in dit document, zal er met nadruk overleg moeten zijn,
alvorens de opdracht wel of niet wordt geplaatst.
Hoewel hoogst uitzonderlijk, kan het voorkomen dat het GLR de opdracht stopt om welke reden dan ook. Door de
opdrachtgever kan geen enkele aanspraak worden gedaan op het werk.
Verzekering
De studenten en materialen/apparatuur (voor zover deze eigendom zijn van het Grafisch Lyceum Rotterdam)
waarmee zij werken in het kader van de opdracht, vallen onder de verzekeringen van het GLR. Voor informatie of
vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën van het Grafisch Lyceum Rotterdam.
Publicatie en rechten
Alle items die worden gemaakt door onze studenten in het kader van de opdracht, vallen onder het auteursrecht
van het GLR en mogen dan ook worden gepubliceerd door het GLR, bijvoorbeeld op de website van de school.
Het GLR behoudt zich het recht voor bepaalde items niet te plaatsen, indien deze in strijd zijn met de bepalingen
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zoals genoemd in dit document. Alle items die we publiceren, moeten voldoen aan de auteursrechtelijke eisen. In
het geval van bijvoorbeeld videoproducties of animaties, mogen de items daarom uitsluitend voorzien zijn van
zogenaamde rechtenvrije muziek.
Over het GLR
Het Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakinstelling in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het
gebied van media, design en technologie. Het GLR wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief
en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de
creatieve industrie. Door de jaren heen is de school uitgegroeid tot het grootste en meest innovatieve mediainstituut in de Benelux.
Missie
Het Grafisch Lyceum Rotterdam wil als kennisonderneming in de regio de belangrijkste bron van informatie,
onderwijs en onderzoek zijn op het gebied van media, design en technologie, die met de modernste media
onderwijsproducten levert met een hoge toegevoegde waarde voor studenten en bedrijven; een aantrekkelijke
school om in te leren en de beste werkgever om voor te werken.
Het GLR heeft als belangrijkste opgave:
•
Het ontwikkelen van actueel en toegankelijk beroepsonderwijs ten behoeve van de grafische- en
communicatie-industrie, de wereld van (nieuwe) media en verwante beroepenvelden.
•
Het garanderen aan de studenten van onderwijs van de hoogste kwaliteit, gecombineerd met een zo
efficiënt mogelijk studieverloop.
Deze missie vormt het uitgangspunt voor het beleid en dagelijks handelen van het management en personeel.
Vanuit dit vertrekpunt worden aandachtsgebieden benoemd voor de gehele organisatie. Jaarlijks worden per
afdeling activiteitenplannen geformuleerd met daarin doelstellingen, gewenste resultaten en een helder financieel
kader. Het College van Bestuur toetst deze plannen op haalbaarheid, samenhang en beoogd effect voor de
organisatie.
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