Drukken en voorbereiden - Tweede graad
Ideale vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Starten kan je vanaf elke basisoptie uit het tweede leerjaar van de eerste graad.

Profiel van de richting
Deze studierichting is zowel creatief als praktisch. Er staan eerder weinig algemene vakken op het programma. Deze
opleiding is er om je voor te bereiden op een uitvoerende job in de drukkerij of de sector van de drukvoorbereiding of
prepress.
Je leert zowel traditionele grafische technieken als werken met de nieuwste digitale druktechnieken. Daarvoor leer je hoe je
een bestaand ontwerp kan bewerken, teksten in- of samenvoegen, foto’s inscannen, logo’s ontwerpen en tekeningen
bewerken. Je leert over het correcte gebruik van kleuren, licht en lettersoorten. Ook maak je kennis met verschillende Adobe
programma’s zoals Photoshop, Illustrator, Indesign, … .
Tijdens je werk leer je continu rekening houden met hoe het eindproduct er zal uitzien. Je streeft daarom een smaakvol
resultaat na. Omgaan met veiligheid en milieu zijn ook een belangrijk aspect in je opleiding.
Er wordt gebruikgemaakt van moderne communicatietechnologie zoals Smartschool, e-mail en andere internettoepassingen
om de leerstof toegankelijker te maken.

Mogelijke vervolgopleiding
Na je opleiding kan je zowel terecht in de sector van de kartonnage, de drukkerij of een grafisch bedrijf, het afwerken en
inbinden, in jobs zoals: drukvoorbreider, dtp’er, hulpdrukker, drukker en drukafwerker.
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Extra infodagen 2018 - 2019
Ieder schooljaar worden er extra infodagen op onze school georganiseerd. Onderstaand krijgt u een overzicht van de
infodagen voor deze studierichting.
3 juli van 14:00 tot 17:00

27 augustus van 14:00 tot 17:00

