Drukken en afwerken - Derde graad
Ideale vooropleiding
Ofwel tweede graad BSO drukken en voorbereiden of je genoot een ASO, TSO of BSO-opleiding.

Profiel van de richting
Deze praktijkgerichte opleiding telt weinig algemene vakken. Je doet vooral veel praktijkervaring op in de schooldrukkerij en
via de blokstage. Vertrekkend van een concrete opdracht leer je al doende pagina’s uit de drukvoorbereiding verwerken tot de
juiste drukvormen die uiteindelijk naar de drukkerij gaan.
De digitale bestanden leer je omzetten naar grafische film en hiermee leer je drukplaten klaarmaken. Je leert er werken met
grafische programma’s zoals: Photoshop, Illustrator en InDesign.Je leert voornamelijk (alleen of in team) drukken met de
éénkleur- en tweekleuren (computergestuurde) offsetvellenpers. Je oefent in het bedienen van snij- en vouwmachines,
drukpersen. Ook andere druktechnieken zoals zeefdrukken (zoals T-shirts en stickers) komen aan bod. Goed met de computer kunnen
werken en graag met machines werken is aangewezen.
Je leert het drukwerk afwerken (verzamelen, snijden, vouwen, perforeren, rillen, nieten, …) tot een eenvoudig boekblok, een
map, een folder, enz.
Omgaan met veiligheid en milieu maken ook deel uit van je opleiding.
Er wordt gebruikgemaakt van modern 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.

Lessentabel

Naam vak

Aantal uren
Aantal uren
Vijfde middelbaar Zesde middelbaar

Levensbeschouwelijke vakken
Frans
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
TV/PV Grafische technieken
Samen leren Samenleven

2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
20 uur
2 uur

2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
16 uur
2 uur

TOTAAL

32 uur

28 uur

STAGE:
Vijfde middelbaar: Vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
Zesde middelbaar: Vanaf oktober - 1 dag in de week stage + 2 weken blokstage tussen krokus- en Paasvakantie

