
Polygrafisch, digitaal en creatief, grafiek in 3D 

 
 

Dat grafische bedrijven de veelzijdigheid van onze afgestudeerden 
waarderen, ontdek als je de lijst van tewerkstellingsplaatsen van onze 
oud-leerlingen zou doornemen. In de opleiding van onze grafische 
afdeling wordt inderdaad het hele grafische productieproces doorlopen, 
van ontwerp naar afgewerkt drukwerk, van pre-press tot drukken en 
afwerken. In elke fase van dit proces wordt gebruik gemaakt van de 
nieuwste media. 
 

Ontwerpen in Illustrator, beeldbewerking in Photoshop, scannen en laser 
belichten, drukken op een pers met gestuurde inktregeling, snijden met 
een computergestuurde snijmachine: digitaliseren is het devies! Van 
nieuwe media naar multimedia is maar een stap. Een website creëren, 
digitale filmopnames, het ligt allemaal in het verlengde van de opleiding. 
 

De evolutie van de techniek wordt ook gevolgd buiten de school. 
Bezoeken aan papierleverancier Epacar of de papierfabriek Sappi 
Europe,  de vakbeurzen Drupa in Düsseldorf en Grafivak in Amsterdam 
of een bezoek aan het Graphic Training Center van Man-Roland in 
Offenbach…het zijn maar enkele van de mogelijkheden. 
 

Om met de nieuwe media creatief te kunnen omgaan wordt veel belang 
gehecht aan de ontwikkeling van het esthetisch gevoel. Door de 
leerlingen zoveel mogelijk te confronteren met de klassieke 
kunststromingen en met het cultureel aanbod van het moment in theater, 
dans, film, kunst en architectuur leren ze ontdekken wat mooi is. 
 

Eens zover wordt de leerling begeleid om zelf schoonheid te creëren. 
Dat gebeurt voorzichtig in de 2de graad bij eenvoudige oefeningen zoals 
naamkaartjes of gelegenheidsdrukwerk in typo, offset of zeefdruk. In 
de derde graad worden de leerlingen via opdrachten in één of 
meerkleurendrukwerk en in drukwerkveredeling voorbereid op de 
geïntegreerde proef. Deze proef waarin technische, praktische en 
algemene vakken samensmelten krijgt in de grafische technieken nog een 
andere dimensie door de integratie van esthetica in techniek. 
 

Is deze wereld van creativiteit en techniek ook voor jou de uitdaging 
waarop je wachtte, kom dan met je inzet en ideeën mee vorm geven aan 
onze afdeling grafische media – printmedia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grafische & printmedia 



 

  


