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Talentenschool Turnhout
kernteam van leercoaches

kleinschalig en laagdrempelig
talentenrapporten met groeigesprekken

activerende werkvormen
naast vak- en praktijkkennis aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden

bring your own device
STEM

ruim studieaanbod met brede eerste graad
talent- en praktijkmodules

aandacht voor verbreden en verdiepen



• Project is ontstaan vanuit de grote vraag van grafische bedrijven 
naar grafisch geschoold personeel.

• Vergrijzing in de sector – verschillende vacatures

• Toenemende vraag van bedrijven voor stages, werkplekleren, 
bedrijfsbezoeken …

• Stijging leerlingenaantal in grafische richtingen nihil, in 
tegenstelling tot sterke groei van Talentenschool Turnhout.

Ontstaan



• In het project zitten intussen 12 bedrijfspartners, VDAB, sectorfondsen en 
opleidingspartners.

• Voorzien van een boostcampagne om “leren en werken in de grafische sector” 
te promoten.

• Inhoudelijke samenwerking: sollicitatietraining leerlingen, extra-
murosactiviteiten, stages, werkplekleren, duaal leren, inhoud leerplannen 
kritisch bekijken …

• Taskforce  met partners (drie keer per jaar)
• Verspreiden van vacatures

Huidige werking



• Kwaliteit van de opleiding kan enkel gegarandeerd worden als deze gegeven 
wordt door goed opgeleide leerkracht/instructeur.

• Kostprijs van grafische opleidingen = duur - nascholingsbudget

• Nood aan opleidingen voor leerkrachten is groot – heel veel innovatie in deze 
sector.

• Gezien de grote vraag naar grafisch opgeleide mensen in de brede regio – delen 
van de kennis met andere opleidingspartners.

Waarom innovet?



• Met de verschillende opleidingspartners een leerprogramma 
opstellen.

• VIGC – Catena Compagnie sterke opleidingen met thema’s als 
colormanagement, kleur in een productieproces, updates voor 
Adobe pakketten …

• Samenwerking met Agfa en Grafoc: installeren van 
impositiesoftware Apogi met nodige opleidingen.

• Deze kennis delen, mogelijkheden nieuwe toepassingen 
openstellen voor andere opleidingsverstrekkers.

Over het project



• Tijdens Taskforce met bedrijfspartners de competenties voor 
toekomstige werknemers blijven monitoren.

• Opleidingen op dit profiel blijven afstemmen en ervoor zorgen 
dat instructeurs en leerkrachten mee zijn met de innovaties in de 
sector.

• Delen van de kennis met andere opleidingsverstrekkers
▪ Door deelname aan de voorziene opleidingen 

▪ Door multimedia toepassingen 

▪ Via website: toegankelijk voor leerkrachten – mensen  binnen opleiding

▪ Ter beschikking stellen van didactische middelen (Apogi, digitale pers …)

Werkpunten
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