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de printmedia industrie? indrukwekkend!
Wat na het secundair onderwijs?
verder studeren | bijblijven | werken in de printmedia industrie

Werken, bijleren of
verder studeren in de
Printmedia Sector?
Onze hoogtechnologische sector is steeds op
zoek naar goed opgeleide medewerkers en
nieuw aanstormend talent.
De creatieve industrie biedt talloze jobkansen.
Van webdeveloper over grafisch vormgever tot
productieverantwoordelijke of account manager
in een grafisch bedrijf.
Ben je op zoek naar een geschikte Printmedia
opleiding in het hoger onderwijs? Werk je reeds
maar je wil je herscholen of bijscholen? Dan kan
GRAFOC je zeker helpen! Je vindt in deze folder
alle mogelijkheden.

SE-N-SE of 7° JAAR

Professionele bachelor grafische en digitale media
1. CROSSMEDIA ONTWERP
Huisstijlen ontwikkelen, flyers, magazines, of websites vormgeven, digitale bewerking van beelden, tablets... Je weet
hoe blogs en websites in elkaar zitten. Op internet is alles
met elkaar verweven: sociale media, filmpjes, 3D-animaties,
statische content, …
Creatief denken staat centraal, je leert rekening te houden met
productietechnologieën en technische uitvoermogelijkheden.
Professionele communicatie, sales- en marketingtechnieken,
… komen aan bod.

Se-n-Se van de derde graad TSO - KSO
Het Se-n-Se wordt georganiseerd door secundaire scholen.
De opleidingen zijn sterk gericht op de arbeidsmarkt en spelen
in op heel specifieke kwalificatiebehoeften van sectoren.
Werkplekleren (stage) vormt een essentieel onderdeel van
het programma. Hiervoor wordt in alle Se-n-Se opleidingen
actief samengewerkt met bedrijven en sectoren o.a. via de
organisatie van stages.
Het zijn opleidingen die, na het behalen van een diploma
secundair onderwijs, verder bouwen op bestaande competenties en verder uitdiepen.
Instappen via een andere studierichting uit het studiegebied is
mogelijk. Wanneer je deze keuze wil maken, wordt aangeraden
je vooraf goed te informeren om nodeloos mislukken uit te
sluiten. Instappen vanuit een ander studiegebied is enkel
mogelijk na een positief advies van de toelatingsklassenraad.
Het Se-n-Se wil je mogelijkheden zowel naar tewerkstelling
als naar hogere opleidingen bevorderen.
De 7de specialisatiejaren BSO
Binnen het BSO zijn heel wat 7° jaren voorzien (officieel heten
deze ‘derde leerjaren van de derde graad BSO’). Het volgen
van zo’n jaar zorgt voor een doorgedreven specialisatie in je
vakdomein en kan je ook een diploma secundair opleveren.

Zoek je droomjob op www.roadies.be!

bachelor

Meer weten?
www.onderwijskiezer.be > secundair
www.roadies.be

> Keuzetrajecten na het 4° semester:
Graphic Design, Photo Design of E-Design (Arteveldehogeschool).
Aan de slag!

Je kan aan de slag als ontwerper, grafisch vormgever, DTP’er,
illustrator, webdesigner of als organisator en begeleider van creatieve projecten.

Waar?
AP Hogeschool
Arteveldehogeschool
2. Grafimediatechnologie
De vormgeving van publicaties, de vertaalslag van papier naar
digitale media, de technische processen van DTP, prepress &
premedia en print & afwerking.
Grafimediatechnologie zoomt in op de technische coördinatie
van een productieafdeling. Ben je geïnteresseerd in ICT en
techniek, dan is deze afstudeerrichting iets voor jou. Productieproces en de druktechnieken komen uitgebreid aan bod.
Aan de slag!

Deze richting leidt naar een knelpuntberoep: werkzekerheid
gegarandeerd! Je kan aan de slag als:
Productieverantwoordelijke, productontwikkelaar of medewerker
bij toeleveringsbedrijven of grafische hard- en softwarebedrijven.

Waar?
AP Hogeschool
Arteveldehogeschool

WERKZOEKENDEN

Ik ben aan de slag in een printmedia bedrijf en wil
bijblijven

3. MULTIMEDIAPRODUCTIE
Multimediaproductie combineert design en spitstechnologie.
Apps ontwikkelen voor smartphones of tablets, je eigen video
monteren tot een hit op YouTube. Multimediale projecten
realiseren, 3D en Augmented Reality, …
Je kan je specialiseren in webapplicaties of audio, video en 3Danimatie.

Groot gelijk! De Printmedia technologie evolueert waanzinnig
snel. Bijblijven op regelmatige basis is dus belangrijk en beter
dan plots te moeten bijbenen.

>	Keuzetraject ProDEV (Focus op attractieve, interactieve en
databasegestuurde internet applicaties)
> Keuzetrajecty ProDUCE (Focus op audio- & videoproducties, 3D-animaties visuele effecten)

Hiervoor zijn tal van mogelijkheden, zoals een opleiding door je
werkgever georganiseerd in het bedrijf of bij een leverancier.
Om de drempel te verlagen geeft GRAFOC 35% tot 50%
subsidie aan de werkgever die opleiding voorzien voor zijn
PC130 medewerkers en zijn er subsidies voor werknemers PC
130 die op eigen initiatief een jobgerelateerde opleiding volgen.

Aan de slag!

Webdeveloper, multimedia-ontwerper, creative in een reclamebureau, medewerker in een audiovisueel productiehuis.

Waar?
Arteveldehogeschool
4. GRAFIMEDIABELEID
Je komt zowel in print als non-print terecht, begeleid je klant
in zijn zoektocht naar de ideale combinatie van media om zijn
doelgroep te bereiken. Tijdens deze opleiding neem je een duik
in de crossmediale wereld. Je combineert een stevige bagage
aan marketing, financiële en commerciële vaardigheden met
een doorgedreven kennis van de verschillende technologieën
om de communicatieproblemen van de klant op te lossen.

werknemer

Printmedia opleidingen voor werkzoekenden

Op zoek naar een specifieke opleiding of een andere vraag?
Raadpleeg onze Navormingsbrochure, onze website
www.grafoc.be of stuur een email naar info@grafoc.be.

VDAB biedt tal van printmedia dagopleidingen aan voor
werkzoekenden, van drukvoorbereider tot offsetdrukker en
drukafwerker, Webdesigner, digital print operator,… in de
opleidingscentra van Turnhout en Brugge.
Bovendien wordt er vanuit GRAFOC i.s.m. VDAB voor iedere
cursist actieve stagebegeleiding voorzien in functie van een
vacature.

2014

NAVORMINGSBROCHURE

Aan de slag!

Vertegenwoordiger, commercieel verantwoordelijke op een
binnendienst, kostprijscalculator, orderbegeleider, marketingspecialist, grafisch commercieel manager.
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Waar kan ik terecht voor meer info?

Waar?
Arteveldehogeschool

Meer weten?
AP Hogeschool, Campus Paardenmarkt, Paardenmarkt 92,
2000 Antwerpen, T 03 213 79 10, wt@ap.be, www.ap.be
Arteveldehogeschool, Campus Mariakerke,
Industrieweg 232, 9030 Gent-Mariakerke, T 09 216 36 16,
info.grafische.digitalemedia@arteveldehs.be
www.arteveldehogeschool.be

Meer weten?
www.vdab.be of je lokale VDAB contactpunt.
www.grafoc.be of info@grafoc.be

GRAFOC, het Printmedia Opleidingscentrum is het paritair
samengestelde vormingsfonds voor de arbeiders uit de
Printmedia sector. Heb je specifieke vragen, dan bezorgen
de Sectorconsulenten je een antwoord of advies.
Contact:
www.grafoc.be
info@grafoc.be
Volg GRAFOC ook op Facebook en Twitter!

De Printmedia Industrie?
Je komt iedere dag meermaals met deze boeiende sector in contact: tijdschriften, kranten, verpakkingen,
folders, brochures, catalogi, agenda’s, banners, labels, textielprint,… drukwerk is óveral aanwezig!

Je merkt het... de Printmedia Industrie:
een performante, hoogtechnologische en boeiende wereld!

GRAFOC | Printmedia Opleidingscentrum
c/o The Egg/Communication Nest
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Barastraat 175 - 1070 Brussel
info@grafoc.be - www.grafoc.be
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In cijfers:
De Belgische printmedia- en communicatiesector telt 1.100 werkgevers en een 3.000 zelfstandige ondernemers. Samen goed voor bijna 17.000 arbeidsplaatsen in 2012, zonder te spreken van
de belangrijke indirecte tewerkstelling die de sector genereert. De printmedia- en communicatiesector is zowel een sterke arbeids- als kapitaalintensieve sector, die de afgelopen 5 jaar gemiddeld
175 miljoen euro/jaar investeerde in een hightech en up-to-date machinepark.
In 2012 werd een omzet van ruim 2,9 miljard euro gerealiseerd, waarvan meer dan een derde
export is.
(bron: Statistisch dossier 2012, Febelgra)

