
COACHING
Binnen Grafische en Digitale Media



Wij geloven …

… in jou als ontwerper 
van de toekomst met al 
jouw talenten en 
ambities!



Je mixt en matcht je eigen studieprogramma                 
en komt tot een unieke set van skills! 

Dat lukt nog beter wanneer                                   
je in je studieloopbaan 
authentieke keuzes leert maken.

En daarom …



… bieden we jou 
tools die jou inzicht 
geven in je talen-
ten, in  wat je weet, 
kent en kunt …

Zelftest Nederlands, software, leer-
motivatie, reflecties aan het einde van 
elk groter project, peerevaluaties, 
SWOT-analyse, …



… bieden we jou inspiratie zodat jij je een realistisch 
beeld vormt van het beroepenveld en daaraan je 
eigen ambities kan spiegelen … 

• Lezingen van professionals uit
de creatieve sector

• Hoorcolleges van onze eigen 
lectoren en gastsprekers die je 
inwijden in de wondere wereld
van de media

• Begeleiding van lectoren die 
zelf met één been in de 
praktijk staan

• Opdrachten in samenwerking
met echte klanten



… ondersteunen we jou in je 
individuele noden …

• Vanuit de opleiding zijn o.a. volgende opties mogelijk:
• zelfstudietraject Nederlands met de taalcoach
• monitoraat software o.l.v. software lectoren
• gesprekken met de studieloopbaancoach

• We werken samen met specialisten van de AP 
Hogeschool op vlak van:

• ondersteuning bij studiemethodiek (studiebegeleiding)
• hulp bij omgaan met stress (Stuvo)
• individuele aanpassingen



… oefenen we in kleine groepjes van 
een 20-tal studenten hoe je …
• omgaat met feedback
• constructief samen werkt
• een project organiseert
• een briefing analyseert
• ontwerpkeuzes

argumenteert
• resultaten presenteert
• …



… stimuleren we jou zelfstandig acties te
ondernemen, grenzen te verleggen om 
je talenten en ambities verder te
ontwikkelen …

Je documenteert je acties
en de resultaten daarvan
op je persoonlijke groei in 
een digitaal portfolio dat
met jou meegroeit
doorheen je 
studieloopbaan. 



Leren vanuit jouw ervaringen,     
je talenten en ambities zal er   

mee voor zorgen dat jij je GDM 
studieloopbaan zelf richting geeft 

en dat je keuzes maakt die 
helemaal bij jou passen! 


	COACHING
	Wij geloven …
	Dianummer 3
	… bieden we jou tools die jou inzicht geven in je talen-ten, in  wat je weet, kent en kunt …
	… bieden we jou inspiratie zodat jij je een realistisch beeld vormt van het beroepenveld en daaraan je eigen ambities kan spiegelen … 
	… ondersteunen we jou in je individuele noden …
	… oefenen we in kleine groepjes van een 20-tal studenten hoe je …
	… stimuleren we jou zelfstandig acties te ondernemen, grenzen te verleggen om je talenten en ambities verder te ontwikkelen …
	Leren vanuit jouw ervaringen,     je talenten en ambities zal er   mee voor zorgen dat jij je GDM studieloopbaan zelf richting geeft en dat je keuzes maakt die helemaal bij jou passen! �

