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Hoornse wint prijs voor meest talentvolle student
grafisch onderwijs
Tijdens haar diploma-uitreiking op het Mediacollege Amsterdam (Ma)
is de 21-jarige Daisy van der Genugten uit Hoorn uitgeroepen tot
winnares van de Johannes Hendrik Meijerprijs. Zij ontving de
stimuleringsprijs van 3500 euro als meest veelbelovende student in
het grafisch (mbo-)onderwijs.
De Johannes Hendrik Meijerprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een talentvolle student op voorwaarde
dat de winnaar na de opleiding verder gaat studeren in het grafisch onderwijs. Evenals vorig jaar
waren vier studenten van de opleiding Grafisch vormgever van Ma geselecteerd vanwege hun
bijzondere prestaties.
“Daisy heeft deze prijs gekregen doordat ze het hele jaar een continue hoog niveau vormgeven heeft
getoond. Met als absoluut hoogtepunt haar huisstijl en posterontwerp voor de Nes-theaters. Ze heeft
een onvermoeibare onderzoeksmethode en bijt zich in een opdracht vast. Haar collegialiteit naar
medestudenten toe en haar tomeloze inzet deden de rest”, aldus docent Peter de Vries.
Inmiddels is Daisy aangenomen op Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda, waar zij
na de zomervakantie op hbo-niveau verder gaat studeren in de richting Grafisch vormgeven.
Johannes Hendrik Meijerprijs
De prijs is vernoemd naar de overleden grafisch
ondernemer Hans Meijer, o.a. eigenaar van een drukkerij
in Haarlem. De Johannes Hendrik Meijer Stichting beheert
het geld dat hij naliet om het grafisch onderwijs te
stimuleren.
Mediacollege Amsterdam (Ma)
Ma is een vakschool voor media. Van Media- en
Gamedeveloper tot Filmacteur en van Signmaker tot
Audiovisueel vormgever: wie kiest voor Ma komt op een
praktijkgerichte opleiding en wordt opgeleid tot een
professional in de media. Iemand die niet alleen goed is in
zijn vak, maar ook over de grenzen van zijn vak kan
kijken. Er is keus uit 18 verschillende opleidingen. Kijk
voor meer informatie op www.ma-web.nl.

Winnares Daisy van der Genugten samen met
voorzitter Henk Michels van de Johannes
Hendrik Meijerstichting. Foto: Peter de Vries.
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Neem voor meer informatie en contactgegevens van Daisy van der Genugten contact op met
Mediacollege Amsterdam: Femke Janssen, communicatiemedewerker, 020-5148043 / 06-44702997
of f.janssen@ma-web.nl.

