Printmedia in een notendop
Beschrijving van de studierichting
Plaats in de matrix
Derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit – domein STEM

Visie op de studierichting
• De studierichting Printmedia is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte
finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
• Het specifiek gedeelte steunt op de beroepskwalificaties ‘productieoperator drukken in de
printmedia’ en ‘productieoperator drukafwerking in de printmedia’. Er wordt ook aandacht besteed
aan STEM-vaardigheden.
• Leerlingen krijgen een opleiding in de technologie van de grafische (en papier/kartonverwerkende)
sector, meer bepaald in technieken en productieprocessen van gedrukte media.
• Zij leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij zowel digitale als conventionele druk- en
drukafwerkingstechnieken. Ook wordt er aandacht besteed aan enkele drukvoorbereidende
aspecten van het drukproces.
• Printmedia wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte
finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Printmedia:
• heeft interesse in techniek, drukwerk, papier en kleur in de context van printmedia;
• heeft in het bijzonder interesse in een uitvoerende job in een drukkerij of grafische sector, met als
focus de technieken, productieprocessen en drukafwerking van gedrukte media
• gaat vooral praktisch aan de slag met het opvolgen van productiegegevens en de productiemachines;
het voorbereiden, instellen, bedienen en sturen van de drukprocedure, het uitvoeren van
kwaliteitscontroles en basisonderhoud en het afwerken (zoals snijden, vouwen, verpakken) van
grafische bedrukt materiaal/publicaties.

Componenten van de studierichting
Printmedia
Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Productieoperator drukken in de printmedia (4)
BK Productieoperator drukafwerking in de printmedia (4)
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Minimale materiële vereisten
•
•
•
•

Voldoende ruim atelier met drukpers(en)/printer(s), outputapparatuur en afwerkingsmachines
Ruimte voor het voorbereiden en afwerken van grafische publicaties
Printomgeving en verschillende soorten papier en drukinkten
Specifieke ICT-mogelijkheden voor printmedia

Vergelijking met ‘oude studierichtingen’
Concordantie
BSO

Arbeidsmarkt

Drukken en afwerken
Drukvoorbereiding

Printmedia

Accenten binnen de opleiding
• De ‘oude’ studierichtingen Drukken en afwerken en Drukvoorbereiding zijn nu samengevoegd in een
‘nieuwe’ studierichting Printmedia. Inhoudelijk is er geen verschil tussen de combinatie van de twee
‘oude’ studierichtingen en de ‘nieuwe’ studierichting.
• In deze studierichting is het doel steeds om grondstoffen aan de machine(straat) en/of -lijn te
verwerken tot (half)afgewerkte producten. Leerlingen leren daarbij
o meer over druktechnische processen en systemen;
o inzichten in de nodige drukvoorbereidingen;
o technische vaardigheden op het vlak van digitaal en conventioneel drukken (de
productiemachines instellen, omstellen, bedienen);
o het drukproces opvolgen aan de drukmachine (drukpers/printer) en afwerkingsmachine;
o kwaliteitscontroles en het basisonderhoud uitvoeren;
o technische vaardigheden en technieken op het vlak van de drukafwerking.

Onderliggende studierichtingen uit tweede graad
Printmedia in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit de tweede graad:
• Printmedia
Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:’
Printmedia
Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Productieoperator drukken in de printmedia (4)
BK Productieoperator drukafwerking in de printmedia (4)
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Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen
Niet van toepassing

Vervolg na de derde graad
De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze
beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.
De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere
extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.
De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs
(bacheloropleiding).
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