Printmedia - Derde graad
Ideale vooropleiding
De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Grafische Media of je genoot een ASO of TSO-opleiding.

Profiel van de richting
Printmedia is een studierichting die leidt naar kwalificaties op het terrein van de gedrukte media. Het is polyvalente – creatieve
- studierichting die je voorbereidt op zowel het ontwerp van drukwerken, de uitvoering ervan als de afwerking.
In de vakken printmedia en toegepaste informatica wordt – waar mogelijk – vakoverschrijdend gewerkt: de leerling leert,
vertrekkend van een bepaald concept de lay-out van drukwerk en ontwerp voor grafische publicaties verzorgen. Hij/zij kan layout en ontwerp vertalen naar en integreren in de voorbereiding van enkelvoudig drukwerk en pagina’s voor recto verso werk
voor meerkleurendruk in de offsettechniek en voor uitvoer via print.
Je hebt inzicht in het - via impositie - verwerken van de drukvoorbereiding tot de juiste drukvormen voor offsetdruk. Je kan
vellendrukwerk in vier drukgangen drukken in de offsettechniek en dit nasnijden. Ook printing-on-demand, en digitaal drukken
komen aan bod.
Er wordt gebruik gemaakt van moderne communicatietechnologie zoals Smartschool (onlineleerplatform), e-mail en andere
internettoepassingen om de leerstof toegankelijker te maken.

Mogelijke vervolgopleiding
Opleidingen in het hoger onderwijs geven u de kans om zich verder te ontplooien als communicatiespecialist in gedrukte en
online media bij ontwerpbureau’s, webdesigners, reclamebedrijven, drukkerijen of op de interne/externe communicatieafdeling van grote bedrijven.
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STAGE:
Tijdens het zesde middelbaar wordt voor de Paasvakantie een stage van 2 weken georganiseerd.

