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‘Makers van de digitale toekomst’, dat is de titel van dit strategisch  beleidsplan  

2023-2026. Want dat zijn onze leerlingen en studenten:  makers van de digitale 

 media(producten) die wij nu en in de  toekomst zien,  ervaren en gebruiken. Op ons 

werk, thuis en onderweg. Makers in technologische én creatieve zin. Want iets moet 

goed en prettig werken, én het moet er natuurlijk mooi uitzien!

In dit strategisch beleidsplan lees je alles over de ambities die we als GLR hebben 

voor de komende vier jaar. Wij bedanken alle medewerkers, studenten, alumni en 

 relaties uit het bedrijfsleven die met ons hebben meegedacht. Ook bedanken we de 

adviseurs van De Argumentenfabriek die ons hielpen bij het proces en de inhoud  

van dit plan. 

Rob Hoogstraaten, Rianne van der Meij en Hans Maas

College van Bestuur

VOORWOORD

De ArgumentenFabriek
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De digitale wereld krijgt een steeds 

 grotere rol in en invloed op ons dagelijks 

leven. Hiermee neemt het belang van 

 digitale media enorm toe. Waren in het 

verleden veel mediaproducten een mar-

ketingtool en een ‘nice to have’, nu zijn 

ze een ‘need to have’. Media vormen een 

belangrijke spil in de gedigitaliseerde 

maatschappij waarin de beeldcultuur een 

dominante positie heeft. 

TOEGEVOEGDE WAARDE
Door deze ontwikkeling neemt de toe-

gevoegde waarde van het GLR steeds 

verder toe. Het is onze verantwoordelijk-

heid dat onze studenten en leerlingen 

zich moeiteloos door deze digitale  

wereld heen bewegen en als toekomstig 

 professional een bijdrage leveren aan de 

verdere ontwikkeling ervan. Hierbij leren 

de studenten en leerlingen om, naast de 

technische en esthetische aspecten, ook 

aandacht te hebben voor de maatschap-

pelijke waarde van de producten en 

 diensten waaraan zij werken. Hun kennis 

en vaardigheden zijn immers niet alleen 

toepasbaar binnen de commerciële 

 zakelijke dienstverlening, maar ook 

 binnen sectoren als de gezondheidszorg, 

het onderwijs, het openbaar bestuur en 

veiligheid. 

FLUÏDE GRENZEN
Elke mbo-opleiding op het GLR is gericht 

op het voortbrengen van mediacontent, 

een beleving of dienst. Het betreft het 

ontwerp, de productie of de distributie 

ervan. De gemene deler is dat al onze 

opleidingen zich bevinden op het snijvlak 

van creativiteit en technologie. De pro-

ducten en diensten waaraan onze studen-

ten werken, zijn doorgaans onderdeel van 

een groter geheel. Daarbij zijn de grenzen 

van disciplines in de wereld van media, 

entertainment en technologie fluïde. De 

technologie zorgt ervoor dat licht, geluid, 

beweging, interactiviteit en virtualiteit met 

elkaar verbonden zijn en gedistribueerd 

kunnen worden. Als gespecialiseerde 

vakschool hebben wij alles in huis om 

onze studenten deze immersieve digitale 

mediawereld te tonen en spelenderwijs 

te laten verkennen. Een open nieuws-

gierige houding en multidisciplinaire 

 samenwerking zijn hierbij essentieel. 

Naast vaktechnische kennis en vaardig-

heden, krijgen onze studenten ook een 

algemene vorming waarbij er ruimte is 

voor persoonlijke ontwikkeling en wel-

bevinden en, indien gewenst, het door-

stromen naar vervolgonderwijs.   

KOERS 2023-2026
In dit strategische beleidsplan maken we 

de koers zichtbaar die wij als onderwijs-

instelling gaan varen in de periode  

2023-2026. Sleutelwoorden hierbij zijn: 

persoonlijk onderwijs, optimale groei, 

gedreven professionals, waardevolle 

 samenwerking en wendbare organisatie. 

Deze verbinden we met onderwerpen die 

wezenlijk zijn voor onze organisatie, te 

weten vakmanschap, creativiteit, inno-

vatie, digitalisering, media, entertainment 

en technologie. De ambities hebben we 

samen met onze medewerkers, studenten 

en (stage)bedrijven geformuleerd. Het 

strategische beleidsplan heeft betrekking 

op ons mbo en op ons vmbo.

Media en technologie omringen ons. Beeld is overal.  

En dat neemt alleen maar toe. Het Grafisch Lyceum 

 Rotterdam moét voorlopen op deze ontwikkelingen, zodat 

wij studenten adequaat en professioneel kunnen opleiden  

voor een loopbaan in de digitale wereld van media, 

 entertainment en technologie. 
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De Argumentenfabriek helpt organisaties 

bij het nadenken over complexe vraag-

stukken. Zij hebben de opzet van de denk-  

 sessies op het GLR bedacht, voorbereid 

en met groot enthousiasme begeleid.  De 

opbrengsten hebben zij vak kundig vertaald 

in de gestructureerde ‘kaarten’ die zo 

 kenmerkend zijn voor De Argumenten-

fabriek. Bovendien hebben de twee advi-

seurs - Anouk Mulder en Majelle Verbraak 

- belangrijke inhoudelijke input geleverd 

aan de teksten in dit  document.  

DRIE DENKSTAPPEN
Om tot de nieuwe strategie te komen, 

hebben we de volgende denkroute door-

lopen met medewerkers, studenten en 

bedrijven: 

1�  ANALYSEREN: wat zijn belangrijke ontwik-

kelingen om mee te nemen in de stra-

tegie?

2�  KOERS BEPALEN: wat zijn onze ambities 

voor de komende jaren? 

3�  CONCRETISEREN: wat gaan we concreet 

doen om onze ambities waar te maken?

ANALYSEREN
In de eerste denkstap (analyseren) is de 

huidige situatie in kaart gebracht. Want 

bij nadenken over de toekomst is het 

goed om eerst te analyseren wat er op dit 

moment gebeurt en wat er binnenkort of 

op lange termijn gaat gebeuren. Zowel 

binnen het GLR (Welke trends en factoren 

over studenten en leerlingen, het onderwijs, 

het personeel enzovoorts zijn belangrijk?) 

als buiten het GLR (Wat gebeurt er in  

de creatief-technologische sector, wat 

zijn relevante trends en factoren op de 

arbeidsmarkt en in de maatschappij?). 

Hoe denk je een nieuwe strategie uit? Wie betrek je hierbij en hoe bewaak  

je het proces? Om te komen tot een nieuw strategisch plan, hebben we 

samengewerkt met De Argumentenfabriek.

ROUTE NAAR DE 
NIEUWE STRATEGIE

AMBITIES BEPALEN  
EN CONCRETISEREN
Op basis van deze analyse hebben we 

denkstap 2 (koers bepalen) doorlopen 

vanuit de vraag: als we de analyse bekij-

ken (stap 1), wat zijn dan passende am-

bities voor het GLR om de komende jaren 

aan te werken? Welke meerwaarde wil het 

GLR bieden? Spoiler alert: het zijn vijf 

ambities geworden, drie over onderwijs 

en twee over organisatie. Toen we de am-

bities eenmaal hadden bepaald, konden 

we door naar denkstap 3 (concretiseren). 

Hier is de vraag: Wat gaan we dan precies 

doen? Dit concretiseren hebben we op 

twee niveaus gedaan. Op de kaart op 

pagina 12-13 zie je de ambities. Bij elke 

ambitie staan een aantal abstracte acties. 

Deze acties zijn concreter uitgewerkt in 

de actiekaarten. 

MEEDENKERS 
De drie stappen hebben we met een bre-

de groep van betrokkenen doorlopen in 

denksessies. Docenten van vmbo en mbo, 

stafleden, ondersteuners, studenten, 

teamleiders, directeuren, CvB-leden en 

relaties uit bedrijven deden in verschil-

lende samenstellingen mee, waarbij 

 iedereen zijn zegje kon doen. Op de 

denksessies heerste een enthousiaste en 

productieve sfeer. Er werd goed naar 

elkaar geluisterd. Deelnemers gaven aan 

het fijn te vinden om te kunnen meeden-

ken en om hun ideeën en ervaring in te 

brengen. Velen gaven aan dat het prettig 

was om eens met collega’s aan tafel te 

zitten met wie ze normaal gesproken niet 

zo veel te maken hebben en om na te 

denken over het GLR als geheel.

INLOOPMOMENTEN
Naast de denksessies hebben we vijf 

 Inspire Me-events georganiseerd, waarin 

gastsprekers hun licht lieten schijnen op 

de toekomst. Ook waren er inloopsessies 

waar medewerkers, leerlingen en studen-

ten konden reflecteren op de concept- 

ambities. Met bedrijven hebben we een 

rondetafelgesprek gehad om input te 

verzamelen en ook de Raad van Toezicht 

heeft zich over de concepten gebogen. 

Via artikelen in ons personeelsblad en 

nieuwsbrieven hielden we iedereen op de 

hoogte van de voortgang van het proces. 

In een speciale Teams-groep kon iedereen 

de documentatie raadplegen en reageren 

op of vragen stellen over het project. 

DANKWOORD ARGUMENTENFABRIEK
‘Toen het GLR ons benaderde met de vraag over de nieuwe 
strategie, waren we blij en vereerd. We hebben het GLR  leren 
kennen als een bruisende en kwalitatief goede school met 
grote betrokkenheid op maatschappelijke thema’s. Wij danken 
iedereen van het GLR voor de prettige samenwerking, de 
eerlijkheid en openheid tijdens de denksessies en het in ons 
gestelde vertrouwen. We vinden dat het GLR trots kan zijn op 
zowel het doorlopen proces als het resultaat: een heldere 
strategie, die het resultaat is van stevig denkwerk en betrok-
kenheid van velen. We hopen dat de informatiekaarten helpen 
om met elkaar in gesprek te blijven over de koers van de school 
en hoe samen te doen waar het GLR goed in is: studenten en 
leerlingen een fijne en veilige omgeving bieden waar ze optimaal 
groeien als persoon én als professional en waar ze samen  
dé plek creëren voor de makers van de digitale toekomst.’  
- Anouk Mulder en Majelle Verbraak    

OPBOUW 
Deze publicatie bevat de strategie van het 

GLR voor de komende jaren. Het is op-

gebouwd volgens de drie denkstappen 

die we hierboven beschrijven. De kern 

van elke denkstap is steeds weergegeven 

in kaarten. Hoofdstuk 1 gaat over de ana-

lyse van de huidige en toekomstige situ-

atie en toont de twee kaarten met trends 

en factoren. Hoofdstuk 2 benoemt de 

ambities en de beoogde meerwaarde van 

het GLR. In hoofdstuk 3 staat de concre-

tisering van de koers in de vorm van vijf 

actiekaarten. In het slotwoord op pagina 

26 geven we aan hoe we verder gaan met 

deze strategie. 

Naast dit document hebben we 

een animatie gemaakt, waarin we 

in anderhalve minuut een beeld 

schetsen van onze ambities voor 

de komende vier jaar. De animatie 

is terug te vinden op onze website 

GLR.NL 
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Aan de hand van deze eerste vraag van het denktraject  hebben 

we een analyse gemaakt van de context waar we als GLR  

mee te maken hebben. We hebben tijdens de denksessies 

gediscussieerd over trends (die bewegen door de tijd, zoals 

de mate van arbeidsmarktkrapte) en factoren (die vaststaan, 

zoals het feit dat het mbo opleidt voor de toekomst zonder te 

weten hoe die er precies uitziet). In de buitenwereld gaat het 

over de gebieden onderwijs, arbeidsmarkt, de creatieve  sector 

en overheidsbeleid. In de binnenwereld hebben we gekeken 

naar  personeel, de organisatie, studenten/leerlingen, het 

onderwijsaanbod en het werkveld. De twee kaarten op de 

volgende pagina’s laten als het ware een ‘foto’ zien van de 

situatie die als gezamenlijk uitgangpunt heeft gediend bij  

het nadenken over de koers. 

Wat gebeurt er (in de nabije toekomst) in de buitenwereld én in de 

binnenwereld van het GLR dat relevant is voor het nadenken over de koers? 

Studenten en
leerlingen

Onderwijsaanbod

Werkveld

Organisatie

Personeel

Wat zijn  
belangrijke interne 

trends en factoren die 
relevant zijn voor  
onze strategie?

Medewerkers zijn gemotiveerd en betrokken en laten studenten en leerlingen zich thuis voelen.
Medewerkers oordelen positief over collega's en het GLR als werkgever.
Medewerkers vervullen vaak verschillende rollen (zoals docent, mentor, 'zorgverlener') wat veel van hen vraagt.
Medewerkers worstelen soms met hun toenemende zorgtaken voor leerlingen en studenten.
Structureel samenwerken met bedrijven en collega's van andere vakken, opleidingen of leerjaren blijkt moeilijk.
Op het gebied van pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten is er ruimte voor verbetering.
Het lukt het GLR meestal om vacatures te vervullen, in de toekomst wordt dit moeilijker.

Het GLR beoogt een wendbare, lerende organisatie te zijn die zich in de voorhoede begeeft.
Het GLR staat er financieel goed voor.
Het GLR heeft een familiecultuur en deze verandert naar een meer professionele cultuur.
Het ondersteunend personeel voelt zich soms weinig betrokken of gehoord bij besluiten in de organisatie.
Voor medewerkers, leerlingen, studenten en ouders is niet altijd helder wat het GLR wel en niet aan zorg biedt.

De studenten en leerlingen waarderen het GLR over het algemeen hoog en geven aan er zichzelf te kunnen zijn.
Instromers in het mbo verschillen in kennisniveau en in hun beeld van wat studeren bij het GLR inhoudt.
Ouders houden zich vaak op afstand van school, maar melden zich wel snel met klachten.
Steeds meer studenten en leerlingen hebben extra zorg of begeleiding nodig.
Studenten en leerlingen willen aandacht voor actuele maatschappelijke kwesties.
Studenten die van het GLR-vmbo komen ervaren in het eerste jaar herhaling.
Veel studenten en leerlingen hebben door de coronamaatregelen mentale problemen gekregen.
Veel studenten en leerlingen houden zich bezig met grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering.

Het GLR biedt goed onderwijs en uitstekende (technische) faciliteiten.
Het GLR is zoekend hoe ze onderwijs kan vernieuwen.
Voor leerlingen van het GLR-vmbo kan de doorlopende leerlijn beter.
Het GLR is zoekend hoe ze studenten meer kan laten samenwerken met studenten uit andere vakken.
Het GLR is zoekend hoe ze studenten kan laten ervaren hoe verschillende vakken samenkomen in werksituaties.

Het GLR is bekend in het werkveld en in de regio en heeft een goede reputatie.
Bedrijven en organisaties werken graag met GLR en haar stagiairs en afgestudeerden.
Bedrijven en organisaties weten onvoldoende hoe ze met GLR kunnen samenwerken, los van stagiairs.

Interne trends en factoren

INTERNE TRENDS
EN FACTOREN

 PAS OP DE PLAATS: 
ANALYSE VAN DE CONTEXT

1

98 GLRSTRATEGISCH BELEIDSPLAN 2023  2026



Creatieve
sector

Overheidsbeleid

Arbeidsmarkt

Onderwijs

Wat zijn  
belangrijke externe 

trends en factoren die 
relevant zijn voor  
onze strategie?

Het blijft voor beroepsonderwijs uitdagend om op te leiden voor een veranderende en onzekere toekomst.
Digitale technologie dringt door in en heeft invloed op onderwijs(methodes).
Burgerschapsonderwijs is uitdagend door toenemende polarisatie in de samenleving.
De coronapandemie stimuleerde online onderwijs en toonde dat sommige docenten vaardigheden hiervoor missen.
Het onderwijs werkt samen met steeds meer organisaties zoals bedrijven, gemeenten en jeugdzorg.
Het onderwijs krijgt te maken met dalende instroom als gevolg van de demografische ontwikkelingen.
Onderwijs is steeds meer een 'markt' waarin onderwijsaanbieders met elkaar concurreren om studenten en leerlingen.

Werknemers en zzp'ers ervaren onzekerheid, zoals over hun contract, pensioen of bescherming bij ziekte.
Door digitalisering verandert in veel sectoren de inhoud van het werk.
Werkgevers vragen naast vakkennis ook om 'zachte' competenties en aanpassingsvermogen.
De continue veranderingen op de arbeidsmarkt vragen dat mensen zichzelf blijven ontwikkelen.
Creatief-technologische vaardigheden zijn gewild op de arbeidsmarkt, ook bij niet-creatieve bedrijven.
In de krappe arbeidsmarkt van 2022 letten werkgevers meer op vaardigheden dan op een diploma.

In de creatieve sector is bijblijven belangrijk omdat digitale en technische ontwikkelingen razendsnel gaan.
De creatieve sector is een groeisector met veel zzp’ers.
De creatieve sector werkt graag met T-shaped professionals die brede vaardigheden en expertise op één gebied hebben.
Bedrijven willen meer flexibiliteit in hun samenwerking met het mbo.

De overheid stuurt steeds meer op meetbare resultaten in het onderwijs.
De overheid stuurt sterker op aanbod van opleidingen met perspectief op een baan ('macrodoelmatigheid').
De overheid gaat uit van de 'zelfredzame burger' terwijl meedoen in de samenleving steeds complexer wordt.
De overheid investeert fors om de effecten van de coronapandemie in het onderwijs op te vangen.

Externe trends en factoren

EXTERNE TRENDS 
EN FACTOREN
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‘Het GLR is dé plek waar studenten zich professioneel en persoonlijk

 ontwikkelen voor een loopbaan in de digitale wereld van media, entertainment 

en technologie. Ons innovatieve onderwijs, op het snijvlak van technologie en 

creativiteit, is actueel, sluit aan bij relevante (internatio nale) ontwikkelingen 

en geven we vorm in co-creatie met studenten,  bedrijven en alumni.’ 

 STRATEGISCHE KOERS
VOOR DE KOMENDE JAREN

2

Persoonlijk
onderwijs

Optimale  
groei

Gedreven 
professionals

Wendbare 
organisatie

Waardevolle 
samenwerking 

Ons onderwijs sluit aan bij de persoonlijke behoeften en belevingswereld van studenten en leerlingen

We zetten in op maatwerk zodat ons onderwijs aansluit op de kennis en vaardigheden die studenten en leerlingen al hebben.
We faciliteren en stimuleren studenten en leerlingen eigen keuzes te maken en hun leerroute mede vorm te geven.
We verbeteren de overgang van ons vmbo naar het mbo en van ons mbo naar het hbo.
We faciliteren studenten die willen wisselen van opleiding, binnen en buiten het GLR.
We besteden in ons onderwijs aandacht aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze studenten en leerlingen ontwikkelen zich optimaal als persoon en als creatieve, technologische, nieuwsgierige professional

We bieden onze studenten en leerlingen uitdagend onderwijs in een contextrijke leeromgeving. 
We maken de verbondenheid van disciplines binnen de wereld van media, entertainment en technologie (MET) zichtbaar.
We maken onze studenten en leerlingen enthousiast om zich een leven lang te blijven ontwikkelen.
We begeleiden onze studenten en leerlingen bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling tot gelukkige en bewuste burgers. 
We maken duidelijk welke begeleiding we wel en niet zelf kunnen bieden en hoe we dit waarmaken.
We investeren in de veilige en prettige leeromgeving met oog voor het individu.

Ons onderwijs is het resultaat van een goede samenwerking van gedreven professionals

Onze docenten ontwikkelen zich steeds verder in pedagogiek en faciliterende, activerende didactiek.
Onze docenten houden hun kennis over de creatieve industrie en werkprocessen in media, entertainment en technologie actueel. 
Onze docenten zijn vertrouwd met digitale ontwikkelingen in het onderwijs en spelen daar actief op in.
Ons onderwijsgevend en ons ondersteunend personeel voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs.
We kennen onze rollen, taken en verantwoordelijkheden en stemmen die op elkaar af.

Het GLR is een waardevolle samenwerkingspartner met een kennispositie en -aanbod die uniek zijn

We investeren in een gedegen netwerk van onderwijsinstellingen, (stage)bedrijven en organisaties.
We wisselen actief kennis en faciliteiten uit met bedrijven, organisaties en alumni in een levendige leergemeenschap.
We betrekken bedrijven en alumni bij de ontwikkeling van ons onderwijsportfolio, onze lesinhoud en examinering.

Het GLR is een wendbare, lerende en aantrekkelijke organisatie

We spelen in op korte- en langetermijnontwikkelingen in de wereld van media, entertainment en technologie.
We faciliteren dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, van elkaar leren en elkaar inspireren.
We zijn een aantrekkelijke werkgever die medewerkers ruimte en vertrouwen geeft.
We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit.

Wat zijn onze  
ambities voor 2023-

2026 en wat gaan we 
hiervoor doen?

Ambities Grafisch Lyceum Rotterdam 2023-2026
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Dit is onze nieuwe of, beter gezegd, aangescherpte missie. 

Om deze missie te waarborgen de komende jaren, hebben 

we vijf ambities geformuleerd voor de periode 2023-2026. 

Drie ambities zijn meer gericht op het onderwijs: ‘Persoonlijk 

onderwijs’, ‘Optimale groei’ en ‘Gedreven professionals’. Twee 

ambities zijn gericht op de organisatie: ‘Waardevolle samen-

werking’ en ‘Wendbare organisatie’. Deze vijf ambities tonen 

de ‘gewenste toestand’, ofwel datgene wat je wilt waarnemen 

in de nabije toekomst. Bij elk van de ambities hebben we een 

aantal acties op hoofdlijnen geformuleerd. Deze acties worden 

in het volgende hoofdstuk verder geconcretiseerd.

AMBITIES GRAFISCH LYCEUM 
ROTTERDAM 2023 -2026
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MEERWAARDE VAN HET GLR
Wat merken onze studenten, leerlingen en medewerkers 

 concreet van onze ambities? Wat levert onze koers de crea-

tieve sector en de maatschappij als geheel op? Dat is wat de 

meerwaardekaart beschrijft: de meerwaarde die het GLR wil 

(blijven) bieden. Veel elementen van de hier gepresenteerde 

meerwaarde bieden we nu ook al. Dat is logisch want de 

 strategie bouwt voort op waar het GLR nu ook al goed in is. 

Met deze kaart committeren we ons eraan om ons te blijven 

inspannen om deze meerwaarde ook in de toekomst te blijven 

bieden.

Studenten en leerlingen krijgen onderwijs en ondersteuning van bevlogen en betrokken docenten.
Studenten en leerlingen kunnen zichzelf zijn en ontmoeten jongeren met wie ze dezelfde passie delen.
Studenten en leerlingen krijgen ruimte om zich in een veilige omgeving persoonlijk, creatief en vakmatig te ontwikkelen.
Studenten en leerlingen hebben invloed op wat, hoe en wanneer ze leren.
Studenten en leerlingen krijgen inspirerend onderwijs en leren werken met de nieuwste technologie.
Studenten hebben toegang tot interessante professionals en bedrijven, binnen en buiten Nederland.
Studenten kunnen kiezen uit veel creatief-technologische vakken in media, entertainment en technologie.

Medewerkers ervaren een prettige werksfeer en werken professioneel en vanuit vertrouwen samen.
Medewerkers werken in een creatieve omgeving en hebben goede arbeidsvoorwaarden.
Medewerkers halen voldoening uit hun werk: jonge mensen begeleiden in een vormende periode.
Medewerkers worden gefaciliteerd in hun ontwikkeling en werken met moderne faciliteiten.
Medewerkers zijn onderdeel van een levendige leergemeenschap met collega's, bedrijven en alumni.

De creatieve sector krijgt toestroom van jonge professionals met actuele kennis van media, entertainment en technologie.
De creatieve sector vindt in het GLR een kennispartner voor creatieve vakgebieden die zich razendsnel ontwikkelen.
De creatieve sector wordt verrijkt door jonge professionals met relevante (persoonlijke) vaardigheden en een goede houding.
Professionals in de creatieve sector kunnen via het GLR hun kennis verrijken en hun netwerk uitbreiden.
De creatieve sector doet kennis, inspiratie, frisse blikken en creativiteit op door (stagiairs van) het GLR.

Het GLR levert de maatschappij goed opgeleide en zelfbewuste makers van de digitale toekomst.
Organisaties hebben met het GLR een aantrekkelijke en betrouwbare partner om projecten mee te doen.
Vervolgopleidingen krijgen vanuit het GLR instromers die kansrijk zijn de opleiding succesvol af te ronden.
Bedrijven uit allerlei sectoren hebben toegang tot creatief en technisch goed onderlegde afgestudeerden.
Het GLR draagt bij aan duurzaamheid via het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Voor de  
creatieve sector

Voor de  
maatschappij

Voor  
medewerkers

Voor studenten
en leerlingen

Wat is de  
meerwaarde  
die wij willen  

bieden?

Meerwaarde Grafisch Lyceum Rotterdam

MEERWAARDE GRAFISCH  
LYCEUM ROTTERDAM
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Ambitie Ons onderwijs sluit aan bij de persoonlijke behoeften en belevingswereld van studenten en leerlingen

Wat is  
onze ambitie  

voor 'Persoonlijk 
onderwijs' en wat  
gaan we doen om  

deze waar te  
maken?

We zetten in op maatwerk zodat ons onderwijs aansluit op de kennis en vaardigheden die studenten en leerlingen al hebben

Onderwijsgevenden anticiperen op het startniveau en de leerresultaten van individuele studenten en leerlingen.
We bieden onze studenten waar mogelijk invloed op de invulling, volgorde en het tempo van hun onderwijs.
Onze studenten leveren vanuit hun kennis en ervaring een actieve bijdrage aan inhoud en uitvoering van onderwijs.

We faciliteren en stimuleren studenten en leerlingen eigen keuzes te maken en hun leerroute mede vorm te geven

We bieden aanvullende, verdiepende en specialiserende opleidingsmogelijkheden aan voor onze studenten en alumni.
We bieden generieke keuzedelen die toegankelijk zijn voor studenten uit alle opleidingen.
We bieden onze studenten meer mogelijkheden om werk en leren te combineren zoals via BBL, duaal en/of deeltijd.
We hebben per jaar drie schoolbrede projecten waar studenten uit alle opleidingen op kunnen inschrijven.

We verbeteren de overgang van ons vmbo naar het mbo en van ons mbo naar het hbo

We maken mogelijk dat onze vmbo-leerlingen vakken kunnen volgen op ons mbo.
We faciliteren dat onze studenten onderwijs kunnen volgen op het hbo.
We organiseren jaarlijks vanuit ons mbo gezamenlijke projecten met vmbo en hbo waarin onze docenten en studenten meedoen.
We bieden studenten die van het GLR-vmbo komen in het eerste jaar andere opdrachten en begeleiding.
We zorgen dat meer van onze studenten doorstromen van niveau 2 naar 3 en van niveau 3 naar 4.

We faciliteren studenten die willen wisselen van opleiding, binnen en buiten het GLR

We denken mee met studenten die willen wisselen van opleiding hoe dit verantwoord kan.
We zorgen dat algemeen vormende vakken uitwisselbaar zijn tussen opleidingen.

We besteden in ons onderwijs aandacht aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

We zorgen dat onze studenten de invloed van de MET-sector op maatschappelijke thema's inzien.
We zorgen dat studenten bewustzijn ontwikkelen over hun (toekomstige) rol in actuele maatschappelijke thema's.
We brengen onze leerlingen en studenten mediawijsheid bij.
We laten in onze lessen en opdrachten de sustainable development goals van de Verenigde Naties aan bod komen. 
We besteden in ons onderwijs aandacht aan de impact van de MET-sector op het milieu.

Acties

Acties voor 'Persoonlijk onderwijs'

➋

➊

➌

➍

➎

Met deze kaarten geven we een beeld van de acties die nodig 

zijn om onze ambities te realiseren. Natuurlijk is het niet zo 

dat iedereen binnen het GLR alles moet doen. Wie wat gaat 

doen, wordt bepaald binnen de sectoren en de teams. Elk jaar 

bepalen we de voortgang van het proces en de vervolg stappen 

die nodig zijn om de ambities in 2026 te bereiken. 

 

De ambities en acties uit de ambitiekaart (pagina 12-13) zijn nog redelijk 

abstract. In de actiekaarten hebben we deze verder geconcretiseerd met 

acties waar we ons allemaal iets bij kunnen voorstellen. ACTIES VOOR  
‘PERSOONLIJK ONDERWIJS’

 CONCRETISERING
3
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Ambitie Onze studenten en leerlingen ontwikkelen zich optimaal als persoon en als creatieve, technologische, 
nieuwsgierige professional 

Wat is onze  
ambitie voor 

'Optimale groei' en  
wat gaan we doen  

om deze waar  
te maken?

We bieden onze studenten en leerlingen uitdagend en inspirerend onderwijs in een contextrijke leeromgeving

We bieden samen met bedrijven onderwijs via discipline-overstijgende projecten.
We actualiseren ons onderwijsmodel op zo'n manier dat de buitenwereld meer de school in komt.
We onderhouden en investeren in uitstekende onderwijsvoorzieningen.
We betrekken inhoudelijke experts vanuit bedrijven bij de uitvoering van het onderwijs.
We stimuleren dat studenten tijdens hun studie (een vorm van) internationale ervaring opdoen.
Docenten betrekken actuele vragen vanuit bedrijfsleven en maatschappij in opdrachten.

We maken de verbondenheid van disciplines binnen de wereld van media, entertainment en technologie zichtbaar

We vertalen ontwikkelingen in media, entertainment en technologie en in de creatieve industrie door naar het onderwijs.
Studenten nemen tijdens hun studie ten minste een keer deel aan een multidisciplinair samenwerkingsproject.
We werken voor een aantal 'referentieberoepen' uit wat ze inhouden en hoe innovaties erop inwerken.
We bieden afdelingsoverstijgende keuzedelen waarmee studenten de verbondenheid van disciplines ervaren.

We maken onze studenten en leerlingen enthousiast om zich een leven lang te blijven ontwikkelen

We zorgen dat recent afgestudeerden modules kunnen volgen en de faciliteiten kunnen gebruiken.
We zorgen dat studenten tijdens hun opleiding in contact komen met alumni.
We besteden in de lessen aandacht aan het belang van continue ontwikkeling tijdens een loopbaan.

We begeleiden onze studenten en leerlingen bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling tot gelukkige en bewuste burgers

We ontwikkelen de leerlijnen ‘loopbaan’ en ‘burgerschap’ verder door en versterken ze.
We bieden studenten en leerlingen toegang tot programma's over mentale fitheid.
We laten burgerschap en maatschappelijke thema's terugkomen in het onderwijs.

We maken duidelijk welke begeleiding we wel en niet zelf kunnen bieden en hoe we dit waarmaken

We rusten medewerkers toe om de begeleiding die we willen bieden te kunnen waarmaken.
We beschrijven helder welke begeleiding we wel en niet bieden in verschillende situaties.
We communiceren intern en extern welke begeleiding we studenten en leerlingen wel en niet bieden.

We investeren in een veilige en prettige leeromgeving met oog voor het individu

We besteden continu aandacht aan inclusiviteit, sociale veiligheid en gastvrijheid.

Acties

Acties voor 'Optimale groei'

➏

➑

➐

➒

➓

⓫

ACTIES VOOR 
‘OPTIMALE GROEI’
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Ons onderwijs is het resultaat van een goede samenwerking van gedreven professionalsAmbitie

Wat is  
onze ambitie  

voor 'Gedreven 
professionals' en  

wat gaan we doen  
om deze waar  

te maken?

Onze docenten ontwikkelen zich steeds verder in pedagogiek en faciliterende, activerende didactiek

Medewerkers bekwamen zich in het begeleiden van het onderwijsleerproces van (groepen) studenten.
Mentoren scholen zich in het persoonlijk begeleiden van leerlingen en studenten.
We bieden medewerkers professionele scholing van een kwaliteit die medewerkers waarderen.

Onze docenten houden hun kennis over de creatieve industrie en werkprocessen in media, entertainment en technologie actueel

Alle docenten hebben basiskennis over werkprocessen in de creatieve industrie en MET, alsook een eigen specialisme.
We verdelen taken, zodat docenten met verschillende specialistische kennis en vaardigheden elkaar aanvullen.

Onze docenten zijn vertrouwd met digitale ontwikkelingen in het onderwijs en spelen daar actief op in

We helpen elkaar digitale middelen eigen te maken en onderzoeken samen hoe deze in te zetten in het onderwijs.
Docenten van diverse opleidingen wisselen met elkaar uit over digitale ontwikkelingen en hoe hierop in te spelen.

Ons onderwijsgevend en ons ondersteunend personeel voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs

Er is periodiek overleg tussen onderwijsgevend en ondersteunend personeel, over het reilen en zeilen op school.
We herijken gezamenlijk ons onderwijsmodel en werken gezamenlijke doelen uit die hieruit voortvloeien.

We kennen onze rollen, taken en verantwoordelijkheden en stemmen die op elkaar af

We kennen onze rollen, taken en verantwoordelijkheden, stemmen deze op elkaar af en handelen ernaar.
We kennen de jaarsystematiek en gebruiken deze.
We hebben een professionele aanspreekcultuur en we staan open om feedback te ontvangen en te geven.

Acties

Acties voor 'Gedreven professionals'

1@

1$

1#

1%

1^

ACTIES VOOR 
‘GEDREVEN PROFESSIONALS’
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Ambitie Het GLR is een waardevolle samenwerkingspartner met een kennispositie en -aanbod die uniek zijn

Wat is  
onze ambitie  

voor 'Waardevolle 
samenwerking' en  
wat gaan we doen  

om deze waar  
te maken?

We investeren in een gedegen netwerk van onderwijsinstellingen, (stage)bedrijven en organisaties

We hebben contact met relevante organisaties in MET, zoals over de kwaliteiten van toekomstige professionals.
We zetten één toegankelijk en innovatief GLR-expertisecentrum op dat partners inspireert en verbindt.
Ons GLR-expertisecentrum werkt structureel samen met partners aan innovatieve projecten in de wereld van MET.
We organiseren regelmatig netwerkbijeenkomsten waar bedrijven, medewerkers en studenten elkaar ontmoeten.
Docenten houden contact met bedrijven en hebben kennis van werkprocessen in het werkveld waarover ze lesgeven.

We wisselen actief kennis en faciliteiten uit met bedrijven, organisaties en alumni in een levendige leergemeenschap

We laten bedrijven en alumni gebruik maken van onze faciliteiten en wisselen gezamenlijk kennis uit.
Onze netwerkpartners denken actief mee over (ontwikkeling en implementatie van) onze strategie.
We organiseren jaarlijks kennis- en inspiratiesessies waar inbreng vanuit en contact met bedrijven centraal staat.
We organiseren een groot evenement voor het 75-jarig bestaan van het GLR.

We betrekken bedrijven en alumni bij de ontwikkeling van ons onderwijsportfolio, onze lesinhoud en examinering

We evalueren ons onderwijs jaarlijks met studenten, alumni en bedrijven.
Elke opleiding organiseert per jaar ten minste vier gastlessen door bedrijven of alumni.
We vragen bedrijven jaarlijks om feedback op ons curriculum en onze examinering.

Acties

Acties voor 'Waardevolle samenwerking'

k

l

1(

ACTIES VOOR 
‘WAARDEVOLLE SAMENWERKING’
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Het GLR is een wendbare, lerende en aantrekkelijke organisatieAmbitie

Wat is  
onze ambitie  

voor 'Wendbare 
organisatie' en wat  
gaan we doen om  

deze waar te  
maken?

We spelen in op korte- en langetermijnontwikkelingen in de wereld van media, entertainment en technologie

We geven innovaties en veranderende competenties in de wereld van MET een plek in ons onderwijs.
We beschikken over state of the art-faciliteiten en technieken en gebruiken deze in het onderwijs.

We faciliteren dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, van elkaar leren en elkaar inspireren

We stimuleren dat medewerkers hun scholingstijd benutten om samen en van elkaar te leren.
Medewerkers geven aan hoe ze zich willen ontwikkelen en hoe dat bijdraagt aan de GLR-ambities.
Medewerkers helpen elkaar verder in hun professionele ontwikkeling zoals via de methodiek van 360-graden feedback.
Medewerkers en teams benutten zinvolle methodes zoals GLR-kracht en teamleren.
We maken een strategisch personeelsplan met aandacht voor ontwikkeling, flexibilisering en maatwerk in arbeidsvoorwaarden.

We zijn een aantrekkelijke werkgever die medewerkers ruimte en vertrouwen geeft

We evalueren en actualiseren ons HR- en scholingsbeleid.
We ontwerpen HR-maatwerkopties die zowel de inzetbaarheid van medewerkers vergroten als de organisatie versterken.
We investeren in de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers en proberen werkgerelateerde uitval te voorkomen.
We hebben een budget voor (door medewerkers bedachte) innovaties die de organisatie en het onderwijs versterken.
We laten nieuwe collega's zich thuis voelen en enthousiasmeren hen voor het GLR.

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit

We maken duurzaamheid een vereiste in onze aanbestedingstrajecten.
We stellen een verduurzamingsagenda op en voeren deze uit.
We zetten in op een divers en inclusief personeelsbestand.

Acties

Acties voor 'Wendbare organisatie'

2)

2!

2@

2#

 ACTIES VOOR 
‘WENDBARE ORGANISATIE’
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A3 OP AFDELINGSNIVEAU
Elk jaar rond de zomer evalueren we het afgelopen schooljaar 

en maken we een A3 met speerpunten voor het komende school-

jaar. Deze A3 wordt op afdelingsniveau verder uitgewerkt. Deze 

speerpunten zijn de komende vier jaar duidelijk gelinkt aan de 

ambities en acties uit dit strategisch beleidsplan. De teams kun-

nen zelf, binnen de geschetste kaders, bepalen wie aan welke 

acties gaat werken. In de jaarplannen van de teams en afdelingen 

worden de acties op elkaar afgestemd.

HOOFDLIJNEN
Vier jaar is best een lange tijd waarin veel kan veranderen. Dit 

plan schetst de route die anno 2022 logisch lijkt en te overzien 

is. Gaandeweg de looptijd van het strategisch plan zal blijken of 

we nog op koers liggen. Hierover blijven we continu in gesprek 

met elkaar en waar nodig passen we de acties aan. 

CULTUUR
Onze organisatiecultuur is een cruciale factor voor het succes 

dat wij bereiken en de ambities die wij nastreven. Wat is er qua 

cultuur en gedrag nodig om de ambities te bereiken? Een wend-

bare organisatie is het uitgangspunt. Wat dat precies inhoudt en 

wat dat betekent voor ieders werk, daarover gaan we begin 2023 

met elkaar in gesprek. 

De ambities en acties zijn er, de route is uitgestippeld. Nu gaan we met elkaar 

op weg naar 2026. Voorop staat dat niet alles meteen hoeft. Vier jaar is  

een ruime periode en we zullen elk jaar met elkaar bekijken welke acties we 

oppakken. Dit nemen we mee in de inmiddels bekende A3-systematiek. 

OP WEG NAAR 2026
3
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