
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting  

Visie op de studierichting 

Printmedia is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene 
vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding in de technologie van de grafische sector, meer bepaald in 
technieken en productieprocessen van gedrukte media. 
 
Het specifiek gedeelte steunt op één of meer beroepskwalificaties.  Leerlingen besteden ook aandacht aan 
STEM-vaardigheden. 
 

Leerlingenprofiel 

Printmedia is een richting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in techniek, in het 
bijzonder in een uitvoerende job in een drukkerij of de sector van de drukvoorbereiding. 
Leerlingen gaan vooral aan de slag met traditionele grafische technieken, het opvolgen, voorbereiden en 
drukken van eenvoudige werken en het afwerken van grafische publicaties. Ze maken daarbij kennis met de 
productiemachine en het basisonderhoud. 
 
Plaats in de matrix 

Tweede graad arbeidsmarkt – domein STEM 

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) 

Minimale materiële vereisten 

 Voldoende ruim atelier met drukpers, printer(s) en eenvoudige afwerkingsmachine(s). 
 Ruimte voor het voorbereiden en afwerken van grafische publicaties. 
 Printomgeving en verschillende soorten papier en drukinkten. 
 ICT-mogelijkheden in functie  

 

Printmedia in een notendop 

  



 

Pedagogische begeleidingsdienst 2 

Vergelijking met de ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

BSO Arbeidsmarkt 
Drukken en voorbereiden Printmedia 

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

In vergelijking met de oude richting ‘drukken en voorbereiden’ ligt de focus nu vooral op 
drukwerkvoorbereiding, onderhoud en eenvoudige druktechnieken en minder op het ontwikkelen en het 
gebruik van printsoftware. 

Overgang naar de derde graad 

Printmedia uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichting in de derde graad: 

 Printmedia 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichting: 

Printmedia 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 
BK Productieoperator drukken in de printmedia (4) 
BK Productieoperator drukafwerking in de printmedia (4) 

 

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen 
in de tweede graad 

Niet van toepassing 

Vervolgopleidingen na de derde graad 

Niet van toepassing 


