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Inleiding 

1 Situering van de omgevingsanalyses in de Vlor 

In het werkjaar 2007-2008 besliste de commissie Onderwijs, Vorming en Arbeidsmarkt 
(OVA) dat de Vlor in de toekomst op een systematische manier zou werken aan adviezen 
over de hervorming van een studiegebied in het secundair onderwijs.  

Een omgevingsanalyse reikt materiaal aan over de huidige toestand van een studiegebied, 
de verwachtingen ten aanzien van een studiegebied en de te verwachten evoluties. Omdat 
een omgevingsanalyse een breed beeld wil schetsen van een studiegebied kan ze 
niveauoverschrijdend zijn. Een omgevingsanalyse inventariseert en verwerkt materiaal tot 
een voorbereidend document dat het vertrekpunt vormt voor een ‘screening’. Een ‘screening’ 
volgt op een omgevingsanalyse en toetst het bestaande aanbod in een specifiek niveau aan 
het materiaal uit de omgevingsanalyse en is gericht op de mogelijke actualisatie van het 
onderwijsaanbod in een studiegebied. Het grote verschil met een omgevingsanalyse is dat er 
in een ‘screening’ conclusies worden getrokken uit het voorbereidende werk en dat ze geldt 
voor een specifiek onderwijsniveau.  

Een omgevingsanalyse wordt opgestart als er uitzicht is op een advies. Dit kan een advies 
op eigen initiatief of een advies op vraag zijn. Een advies op eigen initiatief kan uitgebracht 
worden als blijkt dat er nood is aan de actualisering van een studiegebied. Dit gebeurde in 
het verleden o.a. voor de studiegebieden grafische communicatie en media, mode en land- 
en tuinbouw. Daarnaast ontvangt de Vlor ook adviesvragen van de overheid over de 
‘screening’ van een studiegebied. In het werkjaar 2007-2008 was dit onder meer het geval 
voor de studiegebieden tandtechnieken en sport.  

De commissie OVA stuurt de omgevingsanalyses aan door de bepaling van het stramien van 
de omgevingsanalyse, de toewijzing van bepaalde omgevingsanalyses aan sector-
commissies of werkgroepen, etc. Daarnaast besliste het Vast Bureau van de Vlor op 10 april 
2008 dat de commissie OVA de omgevingsanalyses legitimeert. Vanaf dat moment kunnen 
de deelraden de omgevingsanalyse gebruiken in hun advieswerking. De omgevingsanalyse 
wordt openbaar vanaf het moment dat er naar verwezen wordt in een advies. Ze wordt dan 
integraal in bijlage bij het advies opgenomen.  

2 Omgevingsanalyse studiegebied grafische communicatie en media 

De Raad Secundair Onderwijs (RSO) stelde in het advies van 26 april 2005 over de 
“Vernieuwing van het studiegebied Grafische technieken” dat een advies over de herwerking 
van de 7de jaren zou worden uitgebracht van zodra er uitsluitsel was over het voorliggende 
voorstel tot wijziging van de tweede en derde graad. 

De wijzigingen voor de derde graad BSO en TSO worden in het kader van een progressieve 
omvorming doorgevoerd vanaf september 2008 (omvorming van het 1ste leerjaar van de 3de 
graad tijdens het schooljaar 2008-2009 en omvorming van het 2de leerjaar van de 3de graad 
tijdens het schooljaar 2009-2010).  

De commissie OVA legde in de vergadering van 4 oktober 2007 de procedures voor de 
omgevingsanalyse vast. 

In de vergadering van 24 maart 2009 besliste het Bureau van de Raad Secundair Onderwijs: 
“Op verzoek van het VVKSO wordt de sectorcommissie Grafische Technieken gevraagd om 
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een omgevingsanalyse annex ontwerpadvies voor te bereiden over de invulling van de derde 
leerjaren derde graad BSO-TSO. In het advies van de RSO van 26/04/2005 wordt een 
advies  over de hervorming van de zevende jaren wordt aangekondigd. De omvorming van 
de derde graad TSO in het studiegebied Grafische communicatie en media is op 01/09/2009 
een feit. Dit is het geschikte ogenblik om zich te beraden over de derde leerjaren in de derde 
graad.” 

In opvolging van deze beslissing ontwikkelde de sectorcommissie grafische technieken een 
geactualiseerde  omgevingsanalyse van het studiegebied grafische communicatie en media. 
De bedoeling was de noden en vragen van de verschillende partners in verband met de 
herwerking van de 7de jaren te kaderen en te analyseren en er op passende wijze een 
ontwerp voor advies aan te koppelen.  

In het kader van de recente ontwikkelingen rond het decreet over het Se-n-Se en het HBO 
en de repercussies voor de opleidingen in de specialisatiejaren TSO en BSO ligt het voor de 
hand dat de concrete stappen op dit ogenblik worden gezet. 

De commissie, die uitgebreid werd met deskundigen uit de sector, vergaderde tijdens de 
periode april 2009 - juni 2009 onder voorzitterschap van de heer Carl Snoecx.  

De omgevingsanalyse werd op 9 oktober 2009 door de commissie OVA gelegitimeerd. 
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Deel 1: Opleidingsaanbod in het studiegebied  
grafische communicatie en media 

1 Voltijds secundair onderwijs 

1.1 Eerste graad 

niet van toepassing 

1.2 Technisch secundair onderwijs 

1.2.1 Overzicht studierichtingen TSO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
In de tweede graad TSO bestaan de studierichtingen2 Grafische media en Grafische 
communicatie. De derde graad bouwt hierop verder met de studierichtingen Printmedia, 
Multimedia en Grafische communicatie. Daarnaast zijn er vier specialisatiejaren derde 
leerjaar derde graad (vanaf 2009-2010 Se-n-Se): Gestandaardiseerde en geprogrammeerde 
druktechnieken, Interactieve multimediatechnieken, Tekst- en beeldintegratietechnieken en 
Rotatiedruktechnieken. Alle structuuronderdelen hebben een S-karakter (specifiek): ze 

                                                 
1 Bij deze omgevingsanalyse is uitgegaan van de nieuwe structuur van het studiegebied. Het aanbod van 
studierichtingen in afbouw, waarvan sprake in het advies van de RSO van 26 april 2005, wordt niet meer 
meegenomen. Voor de 7de jaren geldt het “oude” aanbod.  
2 Voor de leesbaarheid gebruiken we het begrip studierichting ipv structuuronderdeel. 
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worden in beperkte mate aangeboden en voor de oprichting moet een zwaardere 
programmatieprocedure doorlopen. 

1.2.2 Overzicht spreiding aanbod TSO 

 
studierichting totaal BR VB A L W

V 
OV 

Grafische media (2de graad) 13 1 1 3 2 3 3
Grafische communicatie (2de  en 3de graad) 2 1   1
Multimedia (3de graad) 10 1 3 2 2 2
Printmedia (3de graad) 12 1 1 3 1 3 3
Gestand. en geprogramm. druktechnieken 1   1
Interactieve multimediatechnieken 2 1   1
Tekst- en beeldintegratietechnieken 2 1   1
Rotatiedruktechnieken 1   1
Druk-en afwerkingstechnieken (3de graad)3 1   1
Drukvoorbereidingstechnieken (3de graad)4 1   1
Grafische technieken (3de graad)5 12 1 1 3 2 3 2
Grafische wetenschappen (3de graad)6 2 1   1
Multimediatechnieken (3de graad)7 9 1 3 1 2 2

 

  

                                                 
3 In afbouw 
4 In afbouw 
5 In afbouw 
6 In afbouw 
7 In afbouw 
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1.3 Beroepssecundair onderwijs 

1.3.1 Overzicht studierichtingen BSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tweede graad BSO bestaat de studierichting Drukken en voorbereiden. De derde graad 
bouwt hierop verder met de studierichtingen Drukken en afwerken en Drukvoorbereiding. 
Daarnaast zijn er vier specialisatiejaren derde leerjaar derde graad: Bedrijfsgrafiek, 
Grafische opmaaksystemen, Meerkleurenduk-drukwerkveredeling en Zeefdruk. Deze  
specialisatiejaren bieden leerlingen de mogelijkheid binnen hun interessegebied een diploma 
secundair onderwijs te behalen. 

Alle studierichtingen hebben een S-karakter (specifiek): ze worden in beperkte mate 
aangeboden en voor de oprichting moet een zwaardere programmatieprocedure doorlopen. 

Eén school is in het studiegebied grafische communicatie en media nog gedeeltelijk 
betrokken bij het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel. 
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1.3.2 Overzicht spreiding aanbod BSO8 

studierichting totaal BR VB A L W
V 

OV 

Drukken en voorbereiden (2de graad) 9 1 2 2 2 2
Drukken en afwerken (3de graad) 10 1 2 2 3 2
Drukvoorbereiding (3de graad) 2 1  1
Bedrijfsgrafiek 2 1  1
Grafische opmaaksystemen 1   1
Meerkleurendruk-drukwerkveredeling 8 1 2 1 2 2
Zeefdruk 1   1
Digitaal drukker (modulair) 1 1  
DTP-operator (modulair) 1 1  
Drukvoorbereider (modulair) 1 1  
Hulpdrukker (modulair) 1 1  
Offsetdrukker-vellenpers (modulair) 1 1  
Operator digitale impositie (modulair) 1 1  
Zeefdrukker (modulair) 1 1  

 

1.3.3 Modulaire opleidingen 

Studiegebied Grafische communicatie en media 

-  Digitaal drukker 
-  Drukvoorbereider 
-  DTP Operator 
-  Hulpdrukker 
-  Offsetdrukker Vellenpers 
-  Operator digitale impositie 
-  Zeefdrukker 

 

1.4 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) 

1.4.1  Opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs in de rubriek Grafische 
nijverheid 

- drukafwerker 
- drukvoorbereider 
- hulpdrukker 
- assistent flexodrukker  

1.4.2 Alternerende tewerkstelling 

Geen relevante gegevens beschikbaar 

  

                                                 
8 http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/richtingen 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijstmodulair.asp?studie=Grafische_technieken&opl=Digitaal_drukker&hs=311�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijstmodulair.asp?studie=Grafische_technieken&opl=Drukvoorbereider&hs=311�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijstmodulair.asp?studie=Grafische_technieken&opl=DTP_Operator&hs=311�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijstmodulair.asp?studie=Grafische_technieken&opl=Hulpdrukker&hs=311�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijstmodulair.asp?studie=Grafische_technieken&opl=Offsetdrukker_Vellenpers&hs=311�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijstmodulair.asp?studie=Grafische_technieken&opl=Operator_digitale_impositie&hs=311�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijstmodulair.asp?studie=Grafische_technieken&opl=Zeefdrukker&hs=311�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dbso/lijstmodulair.asp?studie=Auto&opl=Spuiter&hs=312�
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1.5 Bedrijfsbeheer 

Onder de volgende voorwaarden wordt aan de regelmatige leerling een getuigschrift over 
de basiskennis van het bedrijfsbeheer toegekend  
 
- in het voltijds secundair onderwijs:  
in elke studierichting van het tweede en derde leerjaar van de derde graad  waar de 
delibererende klassenraad beslist dat de betrokken leerling voldaan heeft voor het 
programma bedrijfsbeheer; 

- in het deeltijds beroepssecundair onderwijs:  
in elke opleiding waar de delibererende klassenraad beslist dat de betrokken leerling voldaan 
heeft voor het programma bedrijfsbeheer, mits hij, met uitzondering van de eerste graad, ten 
minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs (of in de leertijd) heeft doorgebracht 

Voor bedrijfsbeheer wijzen de onderwijsverstrekkers op de verantwoordelijkheid van de 
individuele school bij het aanbod voor een doelgericht publiek. Het aanbod is niet verplicht 
en hangt af van de keuze van de school. 

1.6 Bijzonder secundair onderwijs (OV3)9 

- boekbinder 
- zeefdruk 

2 Volwassenenonderwijs : studiegebied grafische technieken10 

Het volwassenenonderwijs wordt modulair georganiseerd. De leerstof wordt onderverdeeld 
in een aantal modules. Het centrum is vrij om een module over een gedeelte van het jaar of 
over een heel jaar te spreiden. Dit betekent dat de modules op verschillende ogenblikken 
van het jaar kunnen starten. Dankzij deze structuur kan de cursist zelf het studiepakket 
samenstellen en de duur van de studie bepalen. Voor meer informatie wendt u zich tot de 
centra. 

De modules kunnen georganiseerd worden in contactonderwijs of in gecombineerd 
onderwijs. Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven. Bij 
gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven en een deel van 
de module kan zelfstandig verwerkt worden, thuis of in een open leercentrum.  
 
- digitaal drukker 
- drukvoorbereider 
- dtp-operator 
- fotografie TSO3 
- multimedia operator 
- offsetdrukker vellenpers 
- ontwerp en illustreren BSO2 
- webdesigner  
- webontwikkelaar 
- webserverbeheerder 
- zeefdrukker 

                                                 
9 http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/buso/opleidingen 
10 http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/richtingen_per_studiegebied.Grafische_technieken 
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3 Hoger onderwijs11 

In het hoger onderwijs wordt sinds het academiejaar 2004 - 2005 de bachelor-
masterstructuur ingevoerd. 

 
Professionele opleidingen 
In het studiegebied HO Industriële Wetenschappen en Technologie bestaan de opleidingen 

- Bachelor in Grafische en Digitale Media 
- Bachelor in de Multimedia en Communicatietechnologie 
 

4 Opleidingsverstrekkers buiten het onderwijs 

4.1 VDAB12 

De VDAB organiseert een groot aantal sectorspecifieke opleidingen voor werknemers en 
voor werkzoekenden.  

- drukvoorbereider 
- drukafwerker (knelpuntberoep) 
- offsetdrukker (knelpuntberoep) 
- printdesigner 

4.2 SYNTRA13 

Het opleidingsnetwerk van Syntra wordt erkend en gesubsidieerd door het Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen. Syntra Vlaanderen organiseert 
leertijdopleidingen, ondernemersopleidingen en gecertificeerde bijscholingen. 

Leertijdopleidingen (LT) richten zich naar cursisten met leeftijd tussen 16 (15) en 18, die één 
dag per week theoretische lessen in een Syntra-lesplaats volgen en de andere vier dagen bij 
een patroon via een leerovereenkomst worden tewerkgesteld.  

Ondernemersopleidingen (OO) richten zich op cursisten ouder dan 18, die voldaan hebben 
aan de leerplicht. 

Bij langere opleidingen komen deze mogelijkheden voor:  

- desktop publisher  
- grafisch vormgever 

 
  

                                                 
11 Bronnen: www.vlhora.be , www.hogeronderwijsregister.be 
12 Bron: www.vdab.be  
13 Bron:www.syntra.be 
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4.3 Andere opleidingsverstrekkers 

Cevora14 
CEVORA, het vormingsfonds voor het Aanvullend Nationaal Paritair Comité (ANPC) van de 
bedienden (PC218), biedt regelmatig grafische opleidingen aan.  

De opleidingen worden ontwikkeld in samenwerking met de beroepsfederaties en vakbonden 
uit de sector om het best te beantwoorden aan de specifieke noden van de bedrijven. 
CEVORA beschikt niet over eigen docenten. Ze doet beroep op een ruim netwerk van 
externe instellingen, projectcoördinatoren en opleiders. CEVORA heeft een studiedienst die 
onderzoek verricht rond tewerkstelling, knelpuntberoepen, beroeps- en competentieprofielen, 
opleidingsbehoeften enz. 

GRAFOC (Grafisch opleidingscentrum) heeft een overeenkomst bedongen met CEVORA 
waardoor arbeiders (PC130) dezelfde opleidingen kunnen volgen als hun collega’s 
bedienden. 

  

                                                 
14www.cefora.be  
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Deel 2  Het profiel van de opleidingen in het studiegebied 
grafische communicatie en media in het SO 

Inleiding 

Studierichtingprofielen beschrijven de kennis, de vaardigheden en de attitudes die een 
leerling op het einde van een studierichting bezit. 

De profielen zijn gebaseerd op gegevens van de koepels en het GO! en van verschillende 
scholen met het betrokken aanbod.15 

Een belangrijk onderdeel daarbij is een focus op de mogelijkheden die de leerling bij het 
einde van het curriculum naar verdere studie of onmiddellijke tewerkstelling heeft. 

1 Studierichtingprofielen Technisch Secundair Onderwijs 

1.1 Grafische communicatie en media TSO 2de graad 

1.1.1 Grafische media 

Inhoud/kern Voor leerlingen die interesse hebben voor publicaties en reclame en graag creatief 
denken en aan de computer werken en zich alzo voorbereiden op de derde graad 
grafische technieken of multimedia. Een veelzijdig programma met zowel grafische 
als technische vakken en reeds een aantal gespecialiseerde vaardigheden. 
De leerling wordt opgeleid om in de grafische sector te werken. Hij leert ontwerp 
en vormgeving, drukken en drukvoorbereiden en elektronisch publiceren 
De nodige algemene vorming zorgt voort een degelijke ondersteuning van de 
technologie. 
Er is een zekere aanleg voor talen en tekenen nodig en enige esthetische creativiteit 
is meegenomen. 

 
Focus Doorstroming 

De leerling kan de opleiding verder zetten in de derde graad TSO Printmedia en 
Multimedia. 

1.1.2 Grafische communicatie 

Inhoud/kern Deze tweede graad houdt een brede grafische opleiding in die eerder technisch-
theoretisch van aard is. Basisinzicht in de verschillende productieprocessen, 
productieplanning en productevaluatie is hier het sleutelbegrip. 
Om klantgerichte oplossingen te kunnen aanreiken zijn heel wat esthetische en 
technisch-technologische inzichten nodig, zowel op het niveau van de producten als 
van de processen waarbinnen deze gemaakt worden. Dit wordt onderbouwd door 
actief te onderzoeken in een omgeving waar veel gewerkt wordt met computers en 
machines (drukpers). 
Talen (Engels, Frans en Nederlands), Informatica, Natuurwetenschappen en 
Wiskunde worden extra beklemtoond in deze studierichting. 
De opleiding is vrij  zwaar wetenschappelijk onderbouwd. 
 

Focus Doorstroming 
De leerling kan de opleiding verder zetten in de derde graad TSO Grafische 
Communicatie. 
 

 
                                                 
15 Eigen bewerking 
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1.2 Grafische communicatie en media TSO 3 de graad 

1.2.1 Grafische communicatie TSO3 

Inhoud/kern De noodzakelijke brede algemene basisvorming wordt gecombineerd met een 
grafische component. Talen, informatica, toegepaste wetenschappen 
(natuurwetenschappen, chemie en fysica)en wiskunde worden extra beklemtoond  
In de grafische vakken leert de leerling individueel en in team communicatievragen 
analyseren en product en procesgerichte oplossingen aanreiken voor print, druk en 
elektronische publicaties. 
 

Focus Tewerkstelling 
Onmiddellijke tewerkstelling behoort niet tot het profiel, maar is niet onmogelijk. 
 
Doorstroming 
De leerling kan de studieloopbaan verder zetten in een aantal de derde leerjaren 
van de derde graden van het studiegebied Grafische communicatie en media. (TSO 
en BSO) of doorstromen naar hoger onderwijs, de professionele bachelor in de 
Grafische en digitale media of de professionele bachelor in de Multimedia en 
Communicatietechnologie. Andere studiekeuzes, vooral op het niveau van de 
professionele bachelor, zijn ook mogelijk 
. 

1.2.2 Multimedia TSO3 

Inhoud/kern In de grafische vakken leert de leerling 
• Vertrekkend van een bepaald concept, de lay-out van en ontwerp voor 

grafische publicaties verzorgen. 
• Beeldmateriaal voorbereiden voor integratie in grafische publicaties. 
• Interactieve en dynamische websites assembleren. 
• Geprogrammeerde 2D-animaties maken en interactiviteit toevoegen aan de 

toepassing. 
• Video monteren in combinatie met audio tot een goed gesynchroniseerd 

geheel. 
• Lay-out en ontwerp vertalen naar en integreren in de voorbereiding van 

enkelvoudig drukwerk en recto-verso pagina’s voor meerkleurendruk in de 
offsettechniek en voor uitvoer via print. De kleuromgeving is beperkt tot 
proceskleuren of steunkleuren. 

 
Focus Tewerkstelling 

Mogelijkheden als DTP’er en webdesigner. 
 
Doorstroming 
De leerling kan de studieloopbaan verder zetten in een aantal derde leerjaren van 
de derde graden van het studiegebied Grafische communicatie en media. (TSO en 
BSO. Hoewel dit niet het profiel is van de opleiding stroomt een aantal leerlingen 
door naar hoger onderwijs, meestal naar de professionele bachelor in de Grafische 
en digitale media of de professionele bachelor in Multimedia en 
Communicatietechnologie. 
  

1.2.3 Printmedia TSO3 

Inhoud/kern De leerling leert de lay-out van drukwerk en ontwerp voor grafische publicaties 
verzorgen. Hij kan lay-out en ontwerp vertalen naar en integreren in de 
voorbereiding van enkelvoudig drukwerk en pagina’s voor recto-verso werk voor 
meerkleurendruk in de offsettechniek en voor uitvoer via print.  
De leerling verwerft inzicht in het via impositie verwerken van de drukvoorbereiding 
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tot de juiste drukvormen voor offsetdruk en hij kan vellendrukwerk in vier 
drukgangen drukken in de offsettechniek en dit nasnijden. . 
In de grafische vakken leert de leerling 

• Vertrekkend van een bepaald concept, de lay-out van drukwerk en ontwerp 
voor grafische publicaties verzorgen. 

• Lay-out en ontwerp vertalen naar en integreren in de voorbereiding van 
enkelvoudig drukwerk en recto verso pagina’s voor meerkleurendruk in de 
offsettechniek en voor uitvoer via print. De kleuromgeving is beperkt tot 
proceskleuren of steunkleuren. 

• Inzicht hebben in het via impositie verwerken van de drukvoorbereiding tot 
de juiste drukvormen voor offsetdruk. De kleuromgeving is beperkt tot 
proceskleuren of steunkleuren. 

• Enkelvoudig drukwerk en een recto verso katern drukken in de 
offsettechniek. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of 
steunkleuren. 

• Snijden met de snijmachine. 
 

Focus Tewerkstelling 
Mogelijkheden als DTP’er, als offsetdrukker of eventueel andere druktechnieken. 
 
Doorstroming 
De leerling kan de studieloopbaan verder zetten in een aantal de derde leerjaren 
van de derde graden van het studiegebied Grafische communicatie en media. (TSO 
en BSO). Hoewel dit niet het profiel is van de opleiding stroomt een aantal leerlingen 
door naar hoger onderwijs, meestal naar de professionele bachelor in de Grafische 
en digitale media of de professionele bachelor in Multimedia en 
communicatietechnologie.  
.  
 

1.3 Studierichtingsprofielen opleidingen Se-n-Se TSO (2008-2009)16 

1.3.1 Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken 

Inhoud/kern Het derde leerjaar Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken 
beoogt een brede algemene vorming die in relatie met de beroepsgerichte 
component is gedacht. Deze beroepsgerichte component is het leren drukken met 
de geautomatiseerde en programmeerbare meerkleuren offsetvellenpers en het 
afwerken van drukwerk als technicus-bediener. Het verwerven van kennis, 
vaardigheden en attitudes wordt breed en sterk technologisch-inzichtelijk 
onderbouwd. 
De leerling drukt zelfstandig recto-verso meerkleurenwerk met de volautomatische 
meerkleuren offsetvellenpers. Hij geeft meerwaarde aan drukwerk door 
veredelingstechnieken toe te passen en werkt drukwerk af (snijden en vouwen). Hij 
bezit kennis over verwante druktechnieken en hun toepassing, nieuwe 
technologieën, materialen en machineconcepten. Hij leert via stage in een concrete 
arbeidssituatie rekening houden met de factoren tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit 
en kwaliteitszorg. Hij bezit kennis over en inzicht in de gebruikte hulpmiddelen en 
technologie. 
 

Focus Tewerkstelling 
in de offsetdrukkerij en in de afwerking. 
 
Doorstroming 
De leerling kan kiezen voor het volgen van een ander specialisatiejaar. Op basis van 
zijn studieverleden bezit hij voldoende maturiteit om een keuze te maken in het 

                                                 
16 We citeren de opleidingen die tijdens het schooljaar 2008- 2009 worden aangeboden. Voor de duidelijkheid gebruiken we 
dan ook de terminologie 3de leerjaar derde graad TSO. 
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studiegebied Grafische technieken. 
In het volwassenenonderwijs zijn er tal van mogelijkheden om zich verder te 
vervolmaken. 
 

1.3.2 Interactieve multimediatechnieken 

Inhoud/kern Het derde leerjaar Interactieve multimediatechnieken beoogt een brede algemene 
vorming die in relatie met de beroepsgerichte component is gedacht. Deze 
beroepsgerichte component is het leren ontwerpen, voorbereiden, programmeren en 
assembleren van interactieve multimediaproducten. Het verwerven van kennis, 
vaardigheden en attitudes wordt breed en sterk technologisch inzichtelijk 
onderbouwd. 
De leerling hanteert en maakt synopsis, scenario, stroomschema en storyboard voor 
interactieve elektronische producten. Hij maakt en integreert eenvoudige 3D-
modellen, kan taferelen belichten, camera’s hanteren, oppervlaktekarakteristieken 
toepassen en renderen. De leerling digitaliseert en editeert audio, foto, illustratie en 
video, hij programmeert, test en publiceert het product. 
Hij maakt een PDF document in functie van het beoogde eindresultaat. 
Hij heeft inzicht in datacommunicatie, netwerktechnologie, programmeertalen en 
computerbeveiliging en kan elementen van een objectgeoriënteerde 
programmeertaal in een elektronische pagina integreren. 
Hij heeft inzicht in de wereld van de media, in het medialandschap, in auteursrecht, 
exploitatierecht en kopieerrecht. Hij leert via stage in een concrete arbeidssituatie 
rekening houden met de factoren tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit en 
kwaliteitszorg. Hij bezit kennis over en inzicht in de gebruikte hulpmiddelen 
en technologie. 
 

Focus Tewerkstelling 
in bedrijven voor webontwerp en webontwikkeling en in multimediabedrijven. 
 
Doorstroming 
De leerling kan kiezen voor het volgen van een ander specialisatiejaar. Op basis van 
zijn studieverleden bezit hij voldoende maturiteit om een keuze te maken in het 
studiegebied Grafische technieken. 
In het volwassenenonderwijs zijn er tal van mogelijkheden om zich verder te 
vervolmaken. 
 
 

1.3.3 Tekst- en beeldintegratietechnieken 

Inhoud/kern Het derde leerjaar Tekst- en beeldintegratietechnieken beoogt een brede algemene 
vorming die in relatie met de beroepsgerichte component is gedacht. Deze 
beroepsgerichte component is het leren plannen, begeleiden en drukklaar maken 
van recto-verso meerkleurendrukwerk en het converteren van drukklare bestanden 
naar multiplatform media. Het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes 
wordt breed en sterk technologisch-inzichtelijk onderbouwd. 
De leerling plant en begeleidt een drukorder voor vellendruk van bestelbon tot en 
met afgewerkt product. Verzorgt de lay-out, de voorbereiding en het belichtingsklaar 
maken van recto-verso meerkleurendrukwerk met nabewerkings- en 
veredelingselementen. Dit meerkleurenwerk omvat meerdere pagina’s en de 
voorbereiding gebeurt voor verschillende druktechnieken en substraten. Hij maakt 
de impositie van de belichtingsklare pagina’s in relatie met persformaat, 
druktechnieken en drukproces. Hij belicht de grootmontage. De leerling converteert 
een drukklaar bestand naar multiplatform media voor publicatie op Internet en cd-
rom. Hij heeft inzicht in zichtbare en onzichtbare aspecten van netwerktechnologie 
en in de basisbegrippen van datacommunicatie. Hij leest, begrijpt en maakt 
eenvoudige netwerkschema’s. 
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De leerling maakt gebruik van internet, tekstverwerking, rekenblad en 
gegevensbeheer en ontwerpt/ maakt presentaties in de context van zijn studie. Hij 
verzorgt de voorbereiding van documenten voor import/conversie naar professionele 
prepress-omgeving.  
Hij leert via stage in een concrete arbeidssituatie rekening houden met de factoren 
tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit en kwaliteitszorg. Hij bezit kennis over en inzicht 
in de gebruikte hulpmiddelen en technologie. 
 

Focus Tewerkstelling 
in de prepress, planning en digitale grootmontage. 
 
Doorstroming 
De leerling kan kiezen voor het volgen van een ander specialisatiejaar. Op basis van 
zijn studieverleden bezit hij voldoende maturiteit om een keuze te maken in het 
studiegebied Grafische technieken. 
In het volwassenenonderwijs zijn er tal van mogelijkheden om zich verder te 
vervolmaken. 
 
 

1.3.4 Rotatiedruktechnieken 

Inhoud/kern Het derde leerjaar Rotatiedruktechnieken beoogt een brede algemene vorming die 
in relatie met de beroepsgerichte component is gedacht. Deze beroepsgerichte 
component is het leren drukken met de offsetrotatiepers en het afwerken van 
rotatiedrukwerk (bedrukken en afwerken van papier op rollen). Het verwerven van 
kennis, vaardigheden en attitudes wordt breed en sterk technologisch-inzichtelijk 
onderbouwd. 
De leerling drukt in teamverband en via programmabediening recto-verso 
rotatiedrukwerk in meerdere kleuren met steunkleur en overdruk van vernis. Hij 
verzorgt de afwerking van de papierbanen aan de rotatiepers (plooien). Hij bezit 
kennis over verwante druktechnieken en hun toepassing, nieuwe technologieën, 
materialen en machineconcepten.  
Hij leert via stage in een concrete arbeidssituatie rekening houden met de factoren 
tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit en kwaliteitszorg. Hij bezit kennis over en inzicht 
in de gebruikte hulpmiddelen en technologie. 
 

Focus Tewerkstelling 
in de rotatiedrukkerij 
 
Doorstroming 
De leerling kan kiezen voor het volgen van een ander specialisatiejaar. Op basis van 
zijn studieverleden bezit hij voldoende maturiteit om een keuze te maken in het 
studiegebied Grafische technieken. 
In het volwassenenonderwijs zijn er tal van mogelijkheden om zich verder te 
vervolmaken. 
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2 Studierichtingprofielen Beroepssecundair Onderwijs 

2.1 Studierichtingprofielen BSO 2de graad 

Drukken en voorbereiden BSO2 

Inhoud/kern In de tweede graad drukken en voorbereiden leert de leerling meer over typografie, 
offsetdrukken en drukvoorbereiding. 
Vertrekkend van een model de technische voorbereiding van eenvoudig drukwerk 
tot en met de drukvorm maken en productvarianten ontwikkelen op bestaande 
modellen. De kleuromgeving is beperkt tot primaire kleuren en mengingen ervan, 
zonder halftonen. Er is geen naadloze trappingproblematiek aanwezig. De 
voorbereiding gebeurt in functie van twee druktechnieken: offset en een keuze uit 
hoogdruk of zeefdruk. 
Verder krijgt hij tijdens de lessen drukvoorbereiding een initiatie in tekst- en 
beeldprogramma’s. Je maakt oefeningen in Pagemaker, Illustrator en Quark 
Express. 

 

Focus Doorstroming 
De leerling kan doorstromen naar de opleidingen Drukken en afwerken of 
Drukvoorbereiding in de derde graad BSO. 
 

2.2 Studierichtingprofielen BSO 3de graad 

2.2.1 Drukken en afwerken BSO3 

Inhoud/kern De kennis, vaardigheden en attitudes worden via een praktische leerweg verworven. 
De studierichting heeft een eerder uitvoeringsgericht profiel. De studierichting richt 
zich tot leerlingen voor wie, wat de beroepsgerichte component betreft, 
vaardigheden belangrijker zijn dan het verwoorden van kennis. 
In de grafische vakken leert de leerling 

• Vertrekkend van een werkfiche de paginaopmaak verwerken tot de 
gewenste drukvormen voor proceskleuren of steunkleuren (verkennen en 
assisteren). 

• Vertrekkend van een werkfiche en model enkelvoudig drukwerk en een 
recto verso katern drukken in 4 drukgangen in de offsettechniek. De 
kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of steunkleuren. 

• Vertrekkend van een werkopdracht drukwerk nabewerken (perforeren en 
rillen). 

• Vertrekkend van een werkopdracht drukwerk snijden en vouwen. 
 

Focus Tewerkstelling 
De derde graad 'Drukken en afwerken' BSO is een studierichting die leidt naar 
kwalificaties binnen het terrein van de gedrukte media: kwalificaties 'Offsetdrukker' 
en 'Afwerker'. 
 
Doorstroming 
Wanneer de leerling zijn studieloopbaan na deze derde graad wil verder zetten heeft 
hij verschillende mogelijkheden in de derde leerjaren van de derde graad in het 
studiegebied Grafische communicatie en media BSO.  
 

2.2.2 Drukvoorbereiding BSO3 

Inhoud/kern De kennis, vaardigheden en attitudes worden via een praktische leerweg verworven. 
De studierichting heeft een eerder uitvoeringsgericht profiel. De studierichting richt 
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zich tot leerlingen voor wie, wat de beroepsgerichte component betreft, 
vaardigheden belangrijker zijn dan het verwoorden van kennis. 
In de grafische vakken leert de leerling 

• Vertrekkend van een werkfiche en model enkelvoudig drukwerk en een 
recto verso katern opmaken voor het drukken in vier drukgangen en voor 
uitvoer via print. De kleuromgeving is beperkt tot proceskleuren of 
steunkleuren. 

• Lay-out en productvarianten maken. 
• Drukwerk en printtoepassingen opmaken die moeten gesneden, gevouwen 

geperforeerd en gerild worden. 
• Vertrekkend van een werkfiche de paginaopmaak verwerken tot de 

gewenste drukvormen voor proceskleuren of steunkleuren (verkennen en 
assisteren). 

 
Focus Tewerkstelling 

Mogelijkheden als DTP’er. 
 
Doorstroming 
Wanneer de leerling zijn studieloopbaan na deze derde graad wil verder zetten heeft 
hij verschillende mogelijkheden in de derde leerjaren van de derde graad in het 
studiegebied Grafische communicatie en media BSO.  

2.3 Studierichtingprofielen 3de leerjaar 3de graad BSO17 

2.3.1 Bedrijfsgrafiek 

Inhoud/kern Het derde leerjaar Bedrijfgrafiek beoogt een algemene vorming die in relatie met de 
beroepsgerichte component is gedacht. Deze beroepsgerichte component bestaat 
uit het functioneel leren ontwerpen van drukwerk op basis van een opdracht. De 
kennis, vaardigheden en attitudes worden via een praktische leerweg verworven. 
De leerling ontwerpt drukwerk op basis van een opdracht rekening houdend met de 
verdere technische reproduceerbaarheid (druk- en afwerkingsproces). Hij leert via 
stage in een concrete arbeidssituatie rekening houden met de factoren tijd, tempo, 
efficiëntie, productiviteit en kwaliteitszorg. De kennis, vaardigheden en attitudes 
worden via een praktische leerweg verworven.  

 
Focus Tewerkstelling 

De leerling kiest voor de arbeidsmarkt. Hij kan tewerkgesteld worden in de 
drukvoorbereiding (creatief en uitvoerend). 
 
Doorstroming 
Wanneer de leerling dit jaar met succes volgt, behaalt hij tevens het diploma 
secundair onderwijs. 
De leerling kan kiezen voor het volgen van een ander specialisatiejaar. Op basis van 
zijn studieverleden bezit hij voldoende maturiteit om een keuze te maken in het 
studiegebied Grafische communicatie en media. 
In het volwassenenonderwijs zijn er tal van mogelijkheden om zich verder te 
vervolmaken. 
 

2.3.2 Grafische opmaaksystemen 

Inhoud/kern Het derde leerjaar Grafische opmaaksystemen beoogt een algemene vorming die in 
relatie met de beroepsgerichte component is gedacht. Deze beroepsgerichte 
component bestaat uit het op procesmatige wijze leren voorbereiden van drukwerk 

                                                 
17 We citeren  nog de opleidingen die op 1 september 2009 nog worden aangeboden. Tot de bijlagen behoren de voorstellen 
voor herwerking van de derde leerjaren derde graad TSO en BSO. 
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in meerdere kleuren op basis van een opdracht. De kennis, vaardigheden en 
attitudes worden via een praktische leerweg verworven. 
De leerling verzorgt de voorbereiding van complex drukwerk op basis van een 
opdracht, hij maakt proeven, voert correcties uit en belicht de eindfilm voor verdere 
verwerking. Hij voert conversie uit, verwerft inzicht in zichtbare en onzichtbare 
aspecten van netwerktechnologie en in de basisbegrippen van datacommunicatie. 
Hij leert via stage in een concrete arbeidssituatie rekening houden met de factoren 
tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit en kwaliteitszorg. 
 

Focus Tewerkstelling 
in de prepress. 
 
Doorstroming 
Wanneer de leerling dit jaar met succes volgt, behaalt hij tevens het diploma 
secundair onderwijs. 
 

2.3.3 Meerkleurendruk 

Inhoud/kern De beroepsgerichte component bestaat uit het kostprijsbewust en procesmatig leren 
drukken, nabewerken, veredelen en afwerken van meerkleurenwerk. De kennis, 
vaardigheden en attitudes worden via een praktische leerweg verworven. 
De leerling drukt op basis van een opdracht en binnen een vooropgestelde tijd 
zelfstandig recto-verso meerkleurenwerk. Hij geeft meerwaarde aan drukwerk door 
drukwerk te nummeren en veredelingstechnieken toe te passen (indruk-, perforeer- 
en snijtoepassingen, vernis-/laktoepassingen). Hij snijdt, vouwt en boort drukwerk en 
maakt een garenloos gebonden boek en een geniete brochure. Hij bezit kennis over 
verwante druktechnieken en hun toepassing, nieuwe technologieën, materialen en 
machineconcepten. 
Hij leert via stage in een concrete arbeidssituatie rekening houden met de factoren 
tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit en kwaliteitszorg. 
 

Focus Tewerkstelling 
De leerling kan tewerkgesteld worden in de offsetdrukkerij en in de afwerking. 
   
Doorstroming 
Wanneer de leerling dit jaar met succes volgt, behaalt hij tevens het diploma 
secundair onderwijs. 
De leerling kan kiezen voor het volgen van een ander specialisatiejaar. Op basis van 
zijn studieverleden bezit hij voldoende maturiteit om een keuze te maken in het 
studiegebied Grafische communicatie en media. 
In het volwassenenonderwijs zijn er tal van mogelijkheden om zich verder te 
vervolmaken. 

2.3.4 Zeefdruk 

Inhoud/kern Deze beroepsgerichte component bestaat uit het leren realiseren van industrieel 
zeefdrukwerk. . De kennis, vaardigheden en attitudes worden via een praktische 
leerweg verworven. 
De leerling maakt op procesmatige wijze meerkleuren zeefdrukwerk, hij ontwerpt, 
verzorgt de voorbereiding en drukt de oplage met de handdruktafel, de halfautomaat 
en de volautomaat op basis van een opdracht. Hij leert in een concrete 
arbeidssituatie rekening houden met de factoren tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit 
en kwaliteitszorg. 
 

Focus Tewerkstelling 
in de zeefdrukkerij.  
Doorstroming 
Wanneer de leerling dit jaar met succes volgt, behaalt hij tevens het diploma 
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secundair onderwijs. 
Wanneer de leerling zijn studieloopbaan na deze derde graad wil verder zetten heeft 
hij verschillende mogelijkheden in de derde leerjaren van de derde graad in het 
studiegebied Grafische communicatie en media BSO. Wanneer de leerling dit jaar 
met succes volgt, behaalt hij tevens het diploma secundair onderwijs. 
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Deel 3  Evolutie van het aantal leerlingen in het SO18/19 

1 Gewoon voltijds secundair onderwijs 

1.1 Evolutie leerlingenaantal studiegebied grafische communicatie en media TSO  

Studierichting 
1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Grafische technieken 763 753 796 871 816 779 727 697 497 214 106 

Grafische wetenschappen 236 218 236 235 216 189 187 167 102 71 33 

Druk- en afwerkingstechnieken 38 46 41 31 25 30 34 25 30 30 14 

Drukvoorbereidingstechnieken 111 82 52 68 58 99 104 88 67 50 17 

Multimediatechnieken 29 173 344 416 493 517 538 527 536 570 257 

Gestand. en geprogr. 
druktechnieken 

12 13 13 9 6 7 5 10 9 11 1 

Interactieve 
multimediatechnieken 

9 29 30 20 26 26 16 31 22 

Rotatiedruktechnieken 4 3 7 9 3 15 5 6 2 3 10 

Tekst- en 
beeldintegratietechnieken 

52 38 25 29 18 24 25 28 36 16 19 

Grafische communicatie  31 74 120 

                                                 
18 Bronnen: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, eigen bewerking 
19 De gegevens 2008-2009 vormen eigen bewerking van de “Voorpublicatie statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs - schooljaar 2008-2009” 
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Grafische media  216 523 539 

Totaal studiegebied TSO 1245 1106 1523 1691 1665 1680 1651 1574 1542 1593 1538 

1.2 Evolutie leerlingenaantal studiegebied grafische communicatie en media BSO  

 

Studierichting 
1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Drukken 68 137 133 123 159 163 76  

Druk- en afwerkingstechnieken 78 82 100 122 64  

Drukken en afwerken 103 184 142 129 150 159 158 

Drukken en voorbereiden  59 129 175 

Drukvoorbereidingstechnieken 102 99 109 82 40  

Grafische technieken 327 319 236 127   

Drukvoorbereiding 33 72 69 72 59 56 53 

Bedrijfsgrafiek 34 18 15 22 20 16 14 17 20 15 11 

Grafische opmaaksystemen 38 33 29 36 28 35 36 15 14 14 16 

Meerkleurendrukwerkveredeling 51 64 57 43 60 57 57 43 40 43 54 

Zeefdruk 22 14 4 11 5 7 10 7 12 7 11 

Modulair experiment 19 40 49 69 93 84 106 66 

Totaal studiegebied BSO 652 629 608 599 526 543 556 601 514 439 544 
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2 Deeltijds secundair onderwijs: rubriek grafische technieken 

 

Opleiding 
1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Assistent flexodrukker  1  

Drukafwerker 9 9 10 9 8 1 1 5 6 

Drukvoorbereider 1 4 1 4 3 2 1 

Totaal rubriek 10 13 11 9 8 5 4 8 1 

3 Bijzonder secundair onderwijs: grafische, plastische en kunsttechnieken (OV 3) 

 

Afdeling/opleiding 
1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Grafische, plastische en 
kunsttechnieken 

93 96 82 82 26 6
 

Boekbinder 5 10 14 18 18 18 13 

Zeefdrukker 15 35 33 36 28 29 30 
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Deel 4. Doorstroming naar het hoger onderwijs 

1 Generatiestudent 

Generatiestudent is een student die voor het eerst ingeschreven is in het eerste jaar van een 
basisopleiding in het hoger onderwijs en op 1 februari nog is ingeschreven. 

2 Aansluiting secundair onderwijs-hoger onderwijs 

 Globaal overzicht van de studenten per onderwijsvorm in het SO 
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2.1 Deelnemingsgraad en slaagcijfers van studenten met vooropleiding in het studiegebied grafische communicatie en media20 

 Academiejaar 2005-2006: generatiestudenten op 30/09 
 

 Opleiding SO Aantal 
studenten 

Opgenomen 
studiepunten 

Verworven 
equivalenten 

% opgenomen vs verworven 
studiepunten 

Professioneel 
gerichte bachelor 

Druk- en afwerkingstechnieken 
TSO 

2 120 0 0.00% 

Drukvoorbereidingstechnieken 
TSO 

29 1740 632 36.32% 

Grafische technieken TSO 36 2158 1118 51.80% 

Grafische wetenschappen TSO 22 1297 597 46.02% 

Multimediatechnieken TSO 111 6647 3174 47.75% 

Grafische opmaaksystemen 
BSO 

10 600 294 49.00% 

Meerkleurendruk-drukveredeling 
BSO 

1 60 4 6.66% 

  

                                                 
20 De vermelde studierichtingen behoren om voor de hand liggende redenen nog tot het vroegere curriculum van het studiegebied. 
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Academisch 
gerichte bachelors 
(hogescholen) 

Drukvoorbereidingstechnieken 
TSO 

2 120 0 0.00% 

Grafische technieken TSO 9 540 157 29.07% 

Grafische wetenschappen TSO 6 360 164  45.55% 

Multimediatechnieken TSO 20 1200 443 36.91% 

Grafische opmaaksystemen 
BSO 

2 120 0 0.00% 

Academisch 
gerichte bachelor 
(universiteit) 

Druk- en afwerkingstechnieken 
TSO 

1 56 6 10.71% 

Grafische technieken TSO 1 60 11 18.33% 

Grafische wetenschappen TSO 3 121 49 40.49% 

Multimediatechnieken 4 239 4 1.67% 

Meerkleurendruk-drukveredeling 
BSO 

1 60 6 10.00% 
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2.2  Aantal generatiestudenten in de mogelijke vervolgstudierichtingen21 

Studierichting 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
M V T M M V T V T M V T M V T 

Bachelor in grafische en digitale media 123 52 175 108 40 148 118 44 162 126 58 184 
Grafische bedrijven 139 38 177   
Bachelor in de Multimedia en 
communicatietechnologie 

315 18 333 280 15 295 414 29 443 394 32 426 

Multimedia en communicatietechnologie 320 15 335   
Bachelor in het Informatiemanagement en de 
Multimedia 

65 8 73 132 15 147 108 14 122 104 15 119 

Totaal 459 53 512 503 78 581 520 70 590 640 87 727 624 105 729 
 

                                                 
21 www.vlhora.be (eigen bewerking) 
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Deel 5.  Werkzoekende schoolverlaters22 

Inleiding 

De VDAB publiceert elk jaar het overzicht “Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen” 
met de tewerkstellingskansen van alle schoolverlaters van het afgelopen school- of 
academiejaar. De VDAB definieert een schoolverlater als iemand die, op het ogenblik dat hij 
zich inschrijft als werkzoekende, pas uit het onderwijs (in de breedste zin van het woord) 
komt of net een opleidings- of trainingsprogramma heeft voltooid. De referteperiode is 
februari-januari. 

Deze schoolverlaters worden minstens één jaar opgevolgd en de VDAB brengt de leerlingen, 
die na één jaar nog steeds werkloos zijn, in kaart. Er wordt nauwgezet bijgehouden in welke 
mate deze werklozen gedurende een korte periode arbeid verricht hebben (tijdelijke job, 
uitzendarbeid). 

De tabellen geven een overzicht van drie groepen werkzoekende schoolverlaters: 

1 de leerlingen die tijdens een bepaald school- of academiejaar hun studie beëindigden 
en zich als werkzoekende bij de VDAB inschreven (“schoolverlaters”); 

2 de werkzoekende schoolverlaters die na één jaar nog steeds bij de VDAB 
ingeschreven zijn als werkzoekende maar die tijdens deze periode wel arbeid verricht 
hebben (“werkzoekend na 1 jaar”); 

3 de werkzoekenden na één jaar, die ononderbroken ingeschreven waren als 
werkzoekende. Zij hebben dus tijdens dat jaar van werkloosheid geen korte arbeid 
verricht. (“werkzoekend na 1 jaar, zonder werkervaring). 

Het aandeel van groep 2 en 3 wordt steeds uitgedrukt in een percentage van het totaal 
aantal schoolverlaters. 

                                                 
22  Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen VDAB Studiedienst 2007 
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1 Evolutie totaal aantal schoolverlaters per onderwijsniveau/onderwijsvorm 

Studie van schoolverlaters VDAB: evolutie                      
Gegevens derde graad alle onderwijsvormen/-niveaus                    
    2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007  

    N % N % N % N % N %  
TOTAAL Schoolverlaters 80.257 100,0 75.581 100,0 78.796 100,0 77.494 100,0 77.766  100.0  
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 11.731 14,6 11.717 15,5 12.046 15,3 9.966 12,9 8.515  10.9  
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 5.555 6,9 5.764 7,6 5.253 6,7 3.818 4,9 2.332 2.9   
BSO3&4 Schoolverlaters 14.485 100,0 15.275 100,0 14.192 100,0 14.150 100,0 14.829   100.0  
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 2.204 15,2 2.144 14,0 2.336 16,5 2.032 14,4 1.762    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 966 6,7 832 5,4 910 6,4 747 5,3 455    
TSO3 Schoolverlaters 13.251 100,0 12.139 100,0 13.389 100,0 13.026 100,0 13.017   100.0  
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 1.924 14,5 1.731 14,3 2.005 15,0 1.617 12,4 1.316    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 973 7,3 855 7,0 975 7,3 664 5,1 412    
KSO3 Schoolverlaters 836 100,0 622 100,0 848 100,0 854 100,0 818   100.0  
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 211 25,2 157 25,2 209 24,6 153 17,9 125    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 131 15,7 88 14,1 105 12,4 77 9,0 38    
ASO3 Schoolverlaters 6.852 100,0 4.743 100,0 6.174 100,0 6.070 100,0 5.500   100.0  
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 1.121 16,4 832 17,5 1.047 17,0 757 12,5 641    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 692 10,1 484 10,2 571 9,2 362 6,0 234    
LEERTIJD Schoolverlaters 2.691 100,0 1.931 100,0 2.184 100,0 2.088 100,0 1.625   100.0  
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 346 12,9 167 8,6 294 13,5 227 10,9 127    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 95 3,5 45 2,3 63 2,9 79 3,8 19    
DBSO Schoolverlaters 2.734 100,0 2.435 100,0 2.842 100,0 2.593 100,0 2.636  100.0   
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 797 29,2 864 35,5 1.013 35,6 884 34,1 815    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 222 8,1 244 10,0 326 11,5 286 11,0 176    
HO1 Schoolverlaters 16.365 100,0 16.357 100,0 16.265 100,0 16.448 100,0 16.534   100.0  
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 1.289 7,9 1.691 10,3 1.322 8,1 1.059 6,4 918    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 517 3,2 942 5,8 496 3,0 258 1,6 172    
HO2 Schoolverlaters 4.358 100,0 4.374 100,0 4.814 100,0 4.572 100,0 4.702   100.0  
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 479 11,0 711 16,3 462 9,6 396 8,7 310    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 271 6,2 480 11,0 238 4,9 168 3,7 78    
UNIV Schoolverlaters 10.360 100,0 10.762 100,0 11.106 100,0 10.756 100,0 10.799 100.0   
  Werkzoekende schoolverlaters na 1j. 940 9,1 1.320 12,3 982 8,8 777 7,2 582    
  Schoolverlaters zonder werkervaring na 1j. 545 5,3 880 8,2 494 4,4 320 3,0 166    
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2 Evolutie totaal aantal schoolverlaters per studierichting in het studiegebied grafische communicatie en media TSO23 

Grafische communicatie en media TSO3 
   2002-2003   2003-2004   2004-2005   2005-2006   2006-2007 

N % N % N % N % N % 
  schoolverlaters     18  10 6 8 12  
Druk- en afwerkingstechnieken werkzoekende schoolverlaters 5 27.77 1 10.00 2 33.33 1 12.5 2 16.66 
 schoolverlaters z/ werkervaring 3 16.66 0 0.00 1 16.66 0 0.00 0 0.00 
 schoolverlaters     15  9 19 32 35  
Drukvoorbereidingstechnieken werkzoekende schoolverlaters 1 6.66 0 0.00 4 21.05 10 31.25 2 5.71 
 schoolverlaters z/ werkervaring 0 0.00 0 0.00 2 10.52 5 15.62 0 0.00 
 schoolverlaters     73  88 113 110 73  
Grafische technieken werkzoekende schoolverlaters 18 24.65 16 18.18 18 15.92 25 22.72 12 16.43 
 schoolverlaters z/ werkervaring 10 13.69 8 9.09 9 7.96 13 11.81 5 6.84 
 schoolverlaters     29  21 23 21 18  
Grafische wetenschappen werkzoekende schoolverlaters 4 13.79 4 19.04 4 17.39 4 19.04 6 33.33 
 schoolverlaters z/ werkervaring 3 10.34 1 4.76 1 4.34 2 9.52 2 11.11 
 schoolverlaters     76  83 134 166 148  
Multimediatechnieken werkzoekende schoolverlaters 17 22.36 23 27.71 29 21.64 29 17.46 23 15.54 
  schoolverlaters z/ werkervaring 9 11.84 14 16.86 11 8.20 12 7.22 9 6.08 
3deleerjaar TSO 3      
  schoolverlaters     8  4 8 3 10  
Gestand. en geprogramm. druktechnieken  werkzoekende schoolverlaters 1 12.5 1 25.00 1 12.5 1 33.33 0 0.00 
 schoolverlaters z/ werkervaring 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 
 schoolverlaters 18  14 13 19 11  
Interactieve multimediatechnieken werkzoekende schoolverlaters 10 55.55 3 21.42 4 30.76 5 26.31 2 18.18 
 schoolverlaters z/ werkervaring 6 33.33 1 7.14 2 15.38 3 15.78 1 9.09 
 schoolverlaters     29  12 20 17 6  
Tekst- en beeldintegratietechnieken werkzoekende schoolverlaters 3 10.34 1 8.33 3 15.00 1 5.88 0 0.00 
 schoolverlaters z/ werkervaring 1 3.44 0 0.00 3 15.00 0 0.00 0 0.00 
 schoolverlaters     9  4 9 3 17  
Rotatiedruktechnieken werkzoekende schoolverlaters 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11.76 
  schoolverlaters z/ werkervaring 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

                                                 
23 We gebruiken de huidige benaming van het studiegebied, gekoppeld aan de certificering volgens de studierichtingen in afbouw. Er zijn nog geen schoolverlaters in de 
huidige structuur. 
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Het TSO3 telt voor het jaar 2006-2007 20 studiegebieden met minstens 20 werkzoekenden. 

In 10 studiegebieden is na 1 jaar nog minder dan 1 op 10 schoolverlaters werkzoekend. 

In de studiegebieden ‘Hout’ (243 sv) en ‘Maritieme opleidingen’ (21 sv) is minder dan 5% nog werkzoekend na 1 jaar. ‘Bouw’ (181 sv), ‘Auto’ 
(318 sv), ‘Mechanica-Elektriciteit’ (2.458 sv), ‘Land- en tuinbouw’ (277 sv) en ‘Voeding’ (314 sv) bieden eveneens uitstekende kansen op 
tewerkstelling. Ook wie ‘Tandtechnieken’ (33 sv), ‘Personenzorg’ (2.747 sv) of ‘Sport’ (549 sv) studeerde heeft een goede kans om na 1 jaar 
aan de slag te zijn. 

De studiegebieden ‘Lichaamsverzorging’ (515 sv), ‘Toerisme’ (759 sv), ‘Chemie’ (488 sv) en ‘Handel’ (3.570 sv) doen het iets 

slechter dan het gemiddelde rest% voor het TSO3. In de studiegebieden ‘Textiel’ (22 sv) en Grafische technieken’ (330 sv) is 1 op 7 
schoolverlaters werkzoekend na 1 jaar. 

Het studiegebied ‘Mode’ (65 sv) haalt een rest% van 16,9% en ook het aandeel schoolverlaters zonder werkervaring ligt vrij hoog. 

‘Koeling en warmte’ (33 sv) presteert nog iets minder goed maar bijna alle schoolverlaters konden werkervaring opdoen. ‘Geen studiegebied’ 
(30 sv) en ‘Fotografie’ (36 sv) tenslotte presteren ondermaats voor dit niveau. 

Alle schoolverlaters uit de richtingen ‘Regeltechniek (3j)’ (73 sv), ‘Internationaal transport en goederenverzending (3j)’ (32 sv), 
‘Landbouwmechanisatie (3j)’ (29 sv) en ‘Houtconstructie- en planningstechnieken (3j)’ (27 sv) zijn na 1 jaar aan de slag. Maar ook de 
opleidingen ‘Landbouwtechnieken’ (57 sv), ‘Industriële onderhoudstechnieken (3j)’ (74 sv), ‘Brood en banket’ (34 sv), ‘Apotheekassistent (3j)’ 
(81 sv), ‘Toegepaste autotechnieken (3j)’ (53 sv) en ‘Grime (3j)’ (26 sv) bieden een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt. 

Het valt op dat het telkens gaat om weinig bevolkte studierichtingen. 

Volg je daarentegen een opleiding ‘Commercieel webverkeer (3j)’ (26 sv), ‘Toerisme en recreatie (3j)’ (26 sv), ‘Multimediatechnieken’ (148 
sv), ‘Grafische technieken’ (73 sv), ‘Informaticabeheer’ (499 sv), ‘Topsport’ (34 sv) of ‘Techniek-Wetenschappen’ (207 sv) dan heb je reeds 
beduidend minder kans om een job te vinden dan gemiddeld voor dit niveau. 

Opleidingen als ‘Sociale en militaire wetenschappen’ (30 sv), ‘Fotografie’ (36 sv) en ‘Koel- en warmtechnieken’ (21 sv) bieden dan weer geen 
goede opstap naar de arbeidsmarkt maar tellen gelukkig weinig schoolverlaters. 

In de richting ‘Sociale en militaire wetenschappen’ ligt het aandeel zonder werkervaring daarenboven ook nog eens extreem hoog (20%).24 

                                                 
24 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen VDAB Studiedienst . Statistisch dient in een aantal gevallen rekening gehouden te worden met een te klein aantal schoolverlaters, zodat geen 
correcte statistische interpretatie mogelijk is. 

Talent verkend 
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3 Evolutie totaal aantal schoolverlaters per studierichting in het studiegebied grafische communicatie en media BSO25 

Grafische communicatie en media BSO3  
  

   2002-2003   2003-2004   2004-2005   2005-2006   2006-2007 
N % N % N % N % N % 

  schoolverlaters     10  18        
Druk- en afwerkingstechnieken werkzoekende schoolverlaters 1 10.00 5 27.77       
 schoolverlaters z/ werkervaring 1 10.00 3 16.66       
 schoolverlaters     18  15  6  7  10  
Drukvoorbereiding werkzoekende schoolverlaters 1 5.55 1 6.66 0 0.00 4 57.14 3 30.00 
  schoolverlaters z/ werkervaring 1 5.55 0 0.00 0 0.00 1 14.28 0 0.00 
 schoolverlaters         18  25  20  
Drukken en afwerken werkzoekende schoolverlaters     4 22.22 5 20.00 8 40.00 
  schoolverlaters z/ werkervaring     0 0.00 1 4.00 1 5.00 
 schoolverlaters     7  12        
Grafische technieken werkzoekende schoolverlaters 0 0.00 5 41.66       
  schoolverlaters z/ werkervaring 0 0.00 2 16.66       
3de leerjaar BSO 3 
 schoolverlaters     19 12 15 16 19  
Bedrijfsgrafiek werkzoekende schoolverlaters 5 26.31 4 25.00 5 33.33 4 25.00 4 21.05 
 schoolverlaters z/ werkervaring 3 15.78 2 12.50 2 13.33 0 0.00 1 5.26 
 schoolverlaters     31 37 33 28 28  
Grafische opmaaksystemen werkzoekende schoolverlaters 7 22.58 12 32.43 3 9.09 4 14.28 3 10.71 
 schoolverlaters z/ werkervaring 3 9.67 7 18.91 1 3.03 1 3.57 2 7.14 
 schoolverlaters     35 52 53 59 46  
Meerkleurendruk werkzoekende schoolverlaters 4 11.42 13 25.00 13 24.52 8 13.55 6 13.04 
 schoolverlaters z/ werkervaring 1 2.85 2 3.84 1 1.88 3 5.08 1 2.17 
 schoolverlaters     5 8 7 10 5  
Zeefdruk werkzoekende schoolverlaters 1 20.00 3 37.50 0 0.00 3 30.00 1 20.00 
  schoolverlaters z/ werkervaring 1 20.00 2 25.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 
                                                                                                                                                                                                                                      
Schoolverlaters op zoek naar werk 
25 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen VDAB Studiedienst . Statistisch dient in een aantal gevallen rekening gehouden te worden met een te klein aantal schoolverlaters, zodat geen 
correcte statistische interpretatie mogelijk is. 
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Het BSO3 & BSO4 telt voor het jaar 2006-2007 15 studiegebieden met minstens 20 schoolverlaters. 

In de studiegebieden ‘Koeling en warmte’ (326 sv), ‘Bouw’ (562 sv), ‘Voeding’ (979 sv), ‘Mechanica ‑ Elektriciteit’ (1.629 sv), ‘Auto’ (899 sv), 
‘Hout’ (924 sv) en ‘Personenzorg’ (3.615 sv) zijn minder dan 1 op 10 schoolverlaters op zoek naar een job 1 jaar na het verlaten van de school. 

Ook de studiegebieden ‘Lichaamsverzorging’ (754 sv) en ‘Land- en tuinbouw’ (413 sv) doen het nog net beter dan het gemiddelde rest% voor 
dit niveau. 

‘Geen studiegebied’ (1.082 sv) en ‘Juwelen’ (37 sv) doen het net iets slechter dan het gemiddelde voor dit niveau. 

Wie een opleiding volgde uit de studiegebieden ‘Handel’ (2.993 sv) of ‘Grafische technieken’ (128 sv) heeft bijna 20% kans om nog 
werkzoekend te zijn na 1 jaar. Een opleiding volgen uit de studiegebieden ‘Decoratieve technieken’ (265 sv) of ‘Mode’ (193 sv) blijkt al helemaal 
geen goede keuze te zijn om snel werk te vinden. 

De 10 best presterende richtingen zijn naast ‘Verpleegkunde (BSO4)’ (919 sv) allemaal 3de jaren van de derde graad. Specialiseren loont dus 
in het BSO3. In de richting ‘Hotelonthaal (3j)’ (43 sv), ‘Bijzonder transport (3j)’ (33 sv) en ‘Dakwerken (3j)’ (33 sv) is niemand na 1 jaar nog 

werkzoekend. Ook de richtingen ‘Auto-elektriciteit (3j)’ (137 sv), ‘Slagerij - Fijnkosttraiteur (3j)’ (51 sv), ‘Specialiteitenrestaurant (3j)’ (100 sv), 
‘Veehouderij en landbouwteelten (3j)’ (45 sv), ‘Ruwbouwafwerking (3j)’ (33 sv) en ‘Restauratie van meubelen (3j)’ (28 sv) bieden vlot toegang 
tot de arbeidsmarkt. 

Bij de minder goed scorende richtingen vinden wij ‘Verkoop’ (153 sv) waar net geen 1 op 5 schoolverlaters werkzoekend zijn na 1 jaar. 

De opleidingen ‘Tuinbouw’ (63 sv), ‘Schilderwerken en decoratie’ (65 sv), ‘Plastische kunsten (BSO4)’ (26 sv), ‘Kantoor’ (402 sv) en 

‘Carrosserie’ (86 sv) geven een risico om na 1 jaar nog werkzoekend zijn van ongeveer 1 op 4. Wie een opleiding ‘Moderealisatie en -verkoop’ 
(89 sv), ‘Decor- en standenbouw’ (30 sv), ‘Publiciteitsgrafiek’ (40 sv) of ‘Drukken en afwerken’ (20 sv) volgde is het slechtst af, de kans om na 
1 jaar nog werkzoekend te zijn bedraagt quasi 4 op 10. 
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4 Evolutie totaal aantal schoolverlaters in de rubriek grafische technieken DBSO26 

 
Grafische technieken DBSO 

   2002-2003   2003-2004   2004-2005   2005-2006   2006-2007 
N % N % N % N % N % 

  schoolverlaters     3 7 3 4 2  
Grafische nijverheid werkzoekende schoolverlaters 0 0.00 5 71.42 0 0.00 1 25.00 0 0.00 
  schoolverlaters z/ werkervaring 0 0.00 0 0.00 0 1 25.00 0 0.00 

5 Evolutie totaal aantal schoolverlaters in de leertijd 

Grafische en audiovisuele technieken 
  

   2002-2003   2003-2004   2004-2005   2005-2006   2006-2007 
N % N % N % N % N % 

  schoolverlaters     20 14 13 17 6  
Fotografie-grafisch werk werkzoekende schoolverlaters 4 20.00 2 14.28 0 0.00 1 5.88 3 50.00 
  schoolverlaters z/ werkervaring 2 10.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

                                                 
26 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen VDAB Studiedienst . Statistisch dient in een aantal gevallen rekening gehouden te worden met een te klein aantal schoolverlaters, zodat geen 
correcte statistische interpretatie mogelijk is. 
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6 Standpunt van de sector: Febelgra en Grafoc: werken aan het imagoprobleem 
van de grafische sector 

De grafische sector is een boeiende, hoogtechnologische sector met een gezonde aandacht 
voor MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen). Onze sector is bovendien ook één 
van de meest veilige industriële sectoren. 

En nochtans blijken vele leerlingen de grafische sector niet te kennen. In het beste geval 
associëren ze de sector met krantendrukkerijen en natuurlijk familiaal drukwerk 
(geboortekaartjes en rouwdrukwerk). Maar vaak vergeet men dat alle manuals van 
elektronische toestellen, bijsluiters van geneesmiddelen, geld, tekeningen en prints op 
textiel, grote affiches in het straatbeeld, beeldschermen van elektronica tot zelfs laminaat ook 
gedrukt worden. Nog erger dan niet gekend zijn, is kampen met een “non-imago”: een 
ouderwetse sector met verouderde persen in vuile ateliers waar drukkers met vingers vol inkt 
aan het werk zijn… Wie kan zich de drukpers van Gutenberg uit de geschiedenisles niet 
herinneren? 

Febelgra, de federatie van de grafische industrie, werkt al jaren rond deze 
imagoproblematiek. In 2008 gaven zij het “Witboek van de grafische sector” uit om de sector 
voor te stellen zoals hij is: een hoogtechnologische, innovatieve sector met boeiende 
uitdagingen voor leerlingen. 

Ook GRAFOC, het opleidingscentrum printmedia voor Vlaanderen, deed al veel 
inspanningen om de instroom van leerlingen in de sector te verhogen. Naast deelname aan 
opendeurdagen van scholen, beurzen, open-bedrijven-dagen en aan SID-IN’s 
(studieinformatiedagen voor hoger onderwijs), openden zij in 2008 een grafische sectorhoek 
in het Beroepenhuis. Dit is een permanente tentoonstelling in Gent dat jaarlijks 6500 
leerlingen uit de 3de graad lager onderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs ontvangt om 
hen op een ludieke manier kennis te laten maken met technische beroepen in de 
verschillende industriële sectoren. 

Ongenuanceerde interpretatie van schoolverlaterstudie VDAB negatief voor grafische 
sector 
 
De ongenuanceerde interpretatie in sommige media van de jaarlijkse studie van de VDAB 
over de schoolverlaters plaatst onze sector jaar na jaar in een slecht daglicht. Zo stond in het 
artikel van De Tijd van 20 mei ll. in een grote foto in een mooi kader: “Grafische opleiding: 
minder goede opleiding en bovendien crisisgevoelig” Het artikel sloot zelfs af met: 
“Leerlingen met een grafisch diploma komen amper aan de bak”.  

Dergelijke uitspraken zijn zeer nefast voor de sector. Welke ouder die De Tijd leest laat zijn 
kind graag starten aan een opleiding die, zogezegd, minder kansen op werk biedt? 

De grafische sector bevat naast drukkerijen ook prepress- en afwerkingbedrijven en 
communicatiebureaus. Het studiegebied “grafische” is al even divers als de sector en dekt tal 
van uiteenlopende studierichtingen. Een detailanalyse van de cijfers van de VDAB 
schoolverlaterstudie geeft ons een betere kijk op de tewerkstellingskansen per studierichting.    

Het is een publiek geheim dat voor bepaalde studierichtingen die bij leerlingen de laatste 
jaren “hip” waren en  goed aansloegen,  de arbeidsmarkt stilaan zijn saturatiepeil bereikt. Dit 
is de reden waarom de studierichtingen bedrijfsgrafiek, grafische opmaaksystemen, 
drukvoorbereidingstechnieken en multimediatechnieken minder goed scoren dan gemiddeld. 
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Omdat, proportioneel gesproken, meer leerlingen kiezen voor deze prepress georiënteerde 
studierichtingen dan voor drukken en afwerken, heeft dit een negatieve impact op de 
algemene score van de grafische studierichtingen. 

Als we dieper inzoomen op de studierichtingen rond drukken en afwerken, krijgen we hele 
positieve cijfers:  

Leerlingen druk- en afwerkingstechnieken TSO hebben binnen het jaar allemaal werk. 
(Werkzoekenden na 1 jaar: 0%!). Ook leerlingen uit de gestandaardiseerde en 
geprogrammeerde druktechnieken en rotatiedruktechnieken TSO zijn na 1 jaar allemaal aan 
de slag! (Het gemiddelde van het studieniveau situeert zich rond 9%!) 

Bij leerlingen meerkleurendruk en drukwerkveredeling BSO is na 1 jaar nog slechts 4.9% 
werkloos. Voor leerlingen BSO zeefdruk is dit 8.3%.  

 

Studierichting Schoolverlaters
WZ na 1 

jaar Gemiddelde totaal Vlaanderen   
 (aantal) (%) (%)  

BSO     
Meerkleurendruk en verededling 41 4,9 9,8  
Drukvoorbereiding 14 7,1 9,8  
Zeefdruk 12 8,3 9,8  
Bedrijfsgrafiek 17 17,6 9,8  
Grafische opmaaksystemen 22 22,7 9,8  
Drukken en afwerken 21 23,8 9,8  
     
TSO     
Druk en afwerkingstechnieken 6 0 9,8  
Gest. En gepr. Druktechnieken 7 0 9,8  
Interactieve multimedia 6 0 9,8  
Rotatiedrukken 2 0 9,8  
Tekst- en beeldintegratie 27 7,4 9,8  
Grafische technieken 94 12,8 9,8  
Multimediatechnieken 176 13,6 9,8  
Grafische wetenschappen 15 20 9,8  
Grafische opmaaksystemen 22 22,7 9,8  
Drukvoorbereiding 21 28,6 9,8  
     
    
       
 
Ook leerlingen interactieve multimediatechnieken TSO doen het heel goed op de 
arbeidsmarkt: na 1 jaar zijn ze allemaal aan de slag! (0% werkloosheid na 1 jaar) 

Het studiegebied grafische is het slachtoffer van de algemene trend bij leerlingen om niet 
meer te kiezen voor technische beroepen. De meerderheid van de leerlingen kiezen voor de 
soft-richtingen omdat ze aangetrokken zijn door Pc’s en ITC. Omdat deze tendens reeds een 
paar jaar aanhoudt, is de vraag op de arbeidsmarkt minder hoog naar dergelijke profielen. 
Leerlingen die voor drukken en afwerking of interactieve multimediatechnieken kiezen, 
hebben veel meer kans op werk. Tot voor de economische crisis waren “drukker” en 
“afwerker” nog knelpuntberoepen die zelfs moeilijk ingevuld raakten. Omdat slechts een 
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minderheid van de leerlingen kiest voor deze technische beroepen met hoog potentieel op 
de arbeidsmarkt, wordt het gemiddelde resultaat van het studiegebied “grafische” naar 
beneden getrokken. 

Conclusies  
 
Zeggen dat grafische opleidingen minder goed zijn en leerlingen met een grafisch diploma 
amper aan de bak komen, is onterecht, zo blijkt uit een diepteanalyse van de studie van de 
VDAB-cijfers. Enige nuancering is nodig. Vele leerlingen druk en afwerking krijgen zelfs al 
voor het verlaten van de school al een arbeidsplaats aangeboden! 
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Deel 6  De sectoren27/28 

1 Situering 

1.1 Werknemers naar sectorgroep en paritair comité in het Vlaams Gewest, 
2003-2007 

       
Bron: RSZ DMFA (Bewerking Steunpunt WSE / Departement WSE) 
       
Sectorgroep Paritair comité 2003 2004 2005 2006 2007
    (n) (n) (n) (n) (n)
            
Media, drukkerij- en uitgeverijsector 130 drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 9820 9620 9117 8936 8649
  227 audiovisuele sector* 1276 1463 1674 1964 2077
  303 filmbedrijf* 1060 1123 1037 987 1044
  Totaal Media, drukkerij- en uitgeverijsector 12156 12206 11828 11887 11770
         
Papier- en kartonsector 136 papier- en kartonbewerking 5462 5471 5453 5382 5236
  222 papier- en kartonbewerking 1822 1816 1827 1794 1816
  Totaal Papier- en kartonsector 7284 7287 7280 7176 7052
              
Overige  218 ANPCB Subsector drukkerijen29 6828 6813 6682 6512 6550
 

                                                 
27 SECTORFOTO Grafische nijverheid 2008 WSE 
28 Eén van de omvangrijkste en meest gediversifieerde paritaire comités is dat van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB of Paritair Comité 218). Het groepeert de 

bedrijven en hun bedienden (niet de arbeiders) van alle subsectoren die niet vallen onder een specifiek Paritair Comité. Zo telt het ANPCB bedienden uit 30 verschillende subsectoren 
waaronder Autohandel – betonindustrie – boekhoudkantoren (rechtspersonen) –bouwbedrijven – callcenters – cementindustrie – consultancy – grafische nijverheid –garages en 
carrosseriebedrijven – glasindustrie – groothandel – houtbedrijven - informaticabedrijven – leasingmaatschappijen – multimediabedrijven –reclamebureaus – reisagentschappen – 
schoonmaakbedrijven – studiebureaus –tabakondernemingen – uitgeverijen – uitzendkantoren – vastgoedkantoren - … 

29 SECTORFOTO Cevora ANCPB in cijfers 

* Verwante sectoren 
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1.2 Werknemers naar sectorgroep, paritair comité en statuut in het Vlaams 
Gewest, 2007 

  
Bron: RSZ DMFA (Bewerking Steunpunt WSE / Departement WSE) 
  
Sectorgroep Paritair comité Arbeider Bediende Ambtenaar Totaal
    (n) (n) (n) (n)
          
Media, drukkerij- en uitgeverijsector 130 drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 8649 0 0 8649
  227 audiovisuele sector* 0 2077 0 2077
  303 filmbedrijf* ⋅ 515 529 0 1044
  Totaal Media, drukkerij- en uitgeverijsector 9164 2606 0 11770
      
Papier- en kartonsector 136 papier- en kartonbewerking 5236 0 0 5236
  222 papier- en kartonbewerking 0 1816 0 1816
  Totaal Papier- en kartonsector 5236 1816 0 7052
Overige 218 ANPCB Subsector drukkerijen 0 6550 0 6550

                                                 
* Verwante sectoren 
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1.3 Subsectoren 

1.3.1 Grafische sector (GRAFOC/FEBELGRA) (PC 130 en 218)30 

FEBELGRA is de koepel van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle 
zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingbranches. 
De zeer arbeids- en kapitaalintensieve sector stelt 15.997 mensen tewerk. De grafische 
sector is een uitgesproken KMO sector en realiseert een omzetcijfer van 3,85 miljard €, 
waarvan bijna 40 % wordt gerealiseerd door export. 

Febelgra telt meer dan 750 aangesloten ondernemingen die samen 65% van de 
tewerkstelling realiseren in de sector. 

1.3.2 Papier- en kartonverwerkende sector (FETRA) (PC 136 en 222) 

FETRA is de Belgische federatie van de papier- en kartonverwerkende bedrijven en van de 
groothandels in papier en karton. De sector heeft een heterogene samenstelling, zowel 
multinationals als KMO’s zijn er vertegenwoordigd, en biedt werk aan ongeveer 10.500 
arbeiders en bedienden. De papier- en kartonverwerkende industrie realiseert een 
zakencijfer van ruim 3,2 miljard euro, waarvan ongeveer 40 % op buitenlandse markten 
wordt gerealiseerd. 

De bedrijven kopen papier en/of karton aan als grondstof om het vervolgens te verwerken tot 
een product uit papier en karton. Verschillende procedés kunnen deel uitmaken van het 
productieproces. De meest voorkomende zijn het snijden of uitkappen, het bedrukken, het 
lamineren en het verlijmen. De producten die zij maken kunnen ondergebracht worden in de 
volgende subsectoren: 

- Golfkarton en golfkartonnen verpakking 
- Vouwkartonnages 
- Andere kartonnages 
- Zakken met grote inhoud 
- Zakken met kleine en middelgrote inhoud 
- Flexibele verpakkingen 
- Artikelen voor school en kantoor 
- Briefomslagen 
- Speelkaarten en spellen 
- Sigarettenpapier 
- Zelfklevende materialen 
- Producten voor klinisch gebruik 
- Decorpapier voor meubel- en laminaatindustrie 
- Gropaca: Groothandelaars in papier, karton en enveloppen 
- Gropaca: Paper - board and enveloppes merchants association 
- Statisch hechtende folies en papier voor de grafische nijverheid en voor industriële 

toepassingen 
- Klevende en zelfklevende etiketten 
- Servetten van gegraufeerd, gekript papier met bedrukking, tafellakens en –sets 
- Allerlei 

 

                                                 
30  De krantendrukkerijen maken geen deel uit van FEBELGRA. 

http://www.fetra.be/golfkarton.htm#GOLFKARTON_EN_GOLFKARTONNEN_VERPAKKINGEN�
http://www.fetra.be/vouwkartonnages.htm#VOUWKARTONNAGES�
http://www.fetra.be/andere_kartonnages.htm#ANDERE_KARTONNAGES�
http://www.fetra.be/zakken_met_grote_inhoud.htm#ZAKKEN_MET_GROTE_INHOUD�
http://www.fetra.be/zakken_met_kleine_en_middelgrote_inhoud.htm#ZAKKEN_MET_KLEINE_EN_MIDDELGROTE_INHOUD�
http://www.fetra.be/flexibele_verpakkingen.htm#FLEXIBELE_VERPAKKINGEN�
http://www.fetra.be/artikelen_voor_school_en_kantoor.htm#ARTIKELEN_VOOR_SCHOOL_EN_KANTOOR�
http://www.fetra.be/briefomslagen.htm#BRIEFOMSLAGEN�
http://www.fetra.be/speelkaarten_en_spellen.htm#SPEELKAARTEN_EN_SPELLEN�
http://www.fetra.be/sigarettenpapier.htm#SIGARETTENPAPIER�
http://www.fetra.be/zelfklevende_materialen.htm#ZELFKLEVENDE_MATERIALEN�
http://www.fetra.be/producten_voor_klinisch_gebruik.htm#PRODUCTEN_VOOR_KLINISCH_GEBRUIK�
http://www.fetra.be/decorpapier_voor_meubel-en_laminaatindustrie.htm#DECORPAPIER_VOOR_MEUBEL-_EN_LAMINAATINDUSTRIE�
http://www.fetra.be/gropaca1.htm�
http://www.fetra.be/gropacaengl.htm�
http://www.fetra.be/statisch_hechtende_folies_en_papier.htm#STATISCH_HECHTENDE_FOLIES_EN_PAPIER_VOOR_DE_GRAFISCHE_NIJVERHEID�
http://www.fetra.be/statisch_hechtende_folies_en_papier.htm#STATISCH_HECHTENDE_FOLIES_EN_PAPIER_VOOR_DE_GRAFISCHE_NIJVERHEID�
http://www.fetra.be/klevende_en_zelfklevende_etketten.htm#KLEVENDE_EN_ZELFKLEVENDE_ETIKETTEN�
http://www.fetra.be/servetten,_tafellakens_en_-sets.htm#SERVETTEN,_TAFELLAKENS_EN_-SETS�
http://www.fetra.be/allerlei.htm#ALLERLEI�
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1.4 Sectorfoto  

- De grafische sector is een overwegend mannelijke sector, met 75,2% mannelijke 
werknemers. 

- Het gros van de tewerkstelling in de sector is te vinden in KMO’s met 20 tot 200 
werknemers. 

- In 2007 ontving VDAB 1.925 vacatures uit de grafische sector, voornamelijk voor 
laaggeschoold personeel. 

- De jobmobiliteit in de grafische sector is relatief beperkt. Ten opzichte van het Vlaams 
gemiddelde komen er jaarlijks weinig werknemers bij (7,7%), en gaan er weinig weg 
(9,7%). 

- In 2007 werden 185 IBO’s opgestart in de sector, 1,3% van alle IBO’s in Vlaanderen. 
In vergelijking met het aandeel van de sector in de tewerkstelling is dit dus een groot 
aandeel in de IBO’s. 

- In 2006 heeft 21,1% van de werknemers in de grafische sector deelgenomen aan een 
opleiding, tegenover een Vlaams gemiddelde van 32,5%. 

- 18 van de 41 beroepen zijn volgens VDAB knelpuntberoepen, maar het belangrijkste 
knelpunt zijn de drukkers. Volgens de VDAB-analyse van knelpuntvacatures gaat het 
voornamelijk om een kwantitatief knelpunt. Hoewel VDAB zelf opleidingen tot drukker 
organiseert, is dit niet voldoende om aan de vraag in de sector te voldoen. 

- Ondanks het feit dat de grafische sector een ‘krimpende’ sector is, blijkt uit een 
personeelsbehoeftebevraging van GRAFOC dat er heel wat personeelstekorten zijn 
in de afwerkingsafdeling.  

- Ook in de knelpuntberoepenlijst van VDAB is ‘arbeider afwerker drukkerij’ terug te 
vinden. Als belangrijkste oorzaken van het knelpunt worden het feit dat er weinig 
instroom bestaat vanuit het onderwijs, het slechte imago van de functie, de 
arbeidsomstandigheden en de hoge eisen van de werkgevers aangehaald. Omdat de 
functie enige technische kennis vereist (afstellen van machines), gaan bedrijven 
voornamelijk op zoek naar werkzoekenden met een A2-diploma of proberen ze 
werknemers van andere bedrijven te overhalen om bij hen te werken.31 

2 Tendensen32 

- Verwacht wordt dat in de toekomst meer en meer met digitale drukpersen zal gewerkt 
worden. Daarbij wordt het te drukken beeld zonder tussenstappen (film en platen) 
vanuit de elektronische prepress direct digitaal op een soort drukvorm overgebracht. 
Een voordeel van dit systeem is de mogelijkheid om variabel te drukken zodat 
bijvoorbeeld op elke afdruk een ander adres kan gedrukt worden. 

- Er wordt een evolutie verwacht van het offsetdrukken als eindpunt van een volledig 
digitale workflow (CTP : Computer to plate, CTPress: Computer to press, CIP 
International Coorporation for the integration of prepress, press and postpress) 

- Het bedienen en bijstellen van machines zal meer en meer vanaf een centraal 
bedieningspaneel gebeuren. Ook het inbrengen van offsetplaten verloopt meer en 
meer automatisch. 

- Verwacht wordt dat de huidige offsetdruktechniek de komende tijd de meest 
gangbare zal blijven. 

                                                 
31 Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Een inventarisatie van vernieuwende praktijken,  Peter De Cuyper, Miet 
Lamberts & Ludo Struyven. - Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Hoger instituut voor de arbeid, 2008, 
32 SERV. Beroepsprofiel afwerker vellenoffset. 
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- Men verwacht een sterke opkomst van flexodrukken door grotere kwaliteitstoename 
in dat segment. 

3 Relatie met het onderwijsveld 

3.1 Sectorconvenant en actieplan grafische sector33 

Tussen de Vlaamse Regering en de Sociale Partners van de grafische sector werd in 2002 
een sectorconvenant afgesloten. Dit convenant werd tot op heden om de twee jaar 
hernieuwd. Het doel is om onderwijs en vorming af te stemmen op de noden van de 
arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen beroep doen op twee sectorconsulenten voor al hun vragen 
m.b.t.: 

- advies inzake opleidingen en vorming;  
- het opleidingsaanbod in uw regio; 
- onderzoek naar opleidingsbehoeften van werknemers en bedrijf;  
- zoeken naar aangepaste bij- en/of omscholingsformules voor uw werknemers; 
- informatie over steunmaatregelen en cofinanciering van de Vlaamse  Overheid, 

GRAFOC, ... ; 
- de problematiek van de knelpuntberoepen: helpen invullen van vacatures, contacten 

met VDAB, opstarten van nieuwe opleidingsprojecten;  
- stages voor leerlingen en leerkrachten;  
-      heroriënteren van het personeelsbestand.  

Engagementen / actie Grafische sector 

Herwaardering beroeps- en technisch onderwijs 

- In dit kader actief meewerken met de VLOR aan de herwaardering van het 
technisch onderwijs. 

- Voeren van een bekendmakingscampagne voor het grafisch onderwijs. 
- In het kader van het project Pak&Go zal de sector informatie geven over de 

beroepsmogelijkheden in de grafische sector met het oog op het wegwerken 
van vooroordelen. Men zal educatieve leermiddelen aanmaken. Daarnaast zal 
men communicatie voeren om het watervaleffect tegen te gaan onder meer 
door de organisatie van voordrachten door bekende Vlamingen die 
professioneel vertrouwd zijn met het grafisch onderwijs. 

Samenwerking sectorscholen 

- De implementatie van een nieuwe opleiding "digitale workflow" in de lokalen 
van KISP-Mariakerke. De opleiding moet openstaan voor zo’n breed mogelijk 
publiek. De sector zal promotie voeren om dit aanbod in heel Vlaanderen 
bekend te maken. 

- Nagaan noden op het vlak van nieuwe opleidingen en nagaan of het huidige 
aanbod binnen onderwijs nog aansluit op de behoeftes van de bedrijfswereld. 

- Stimuleren van stages voor leerkrachten. 

 
Stageplaatsen (voltijds onderwijs) 

- Promotie voeren voor de SIS-databank. 
                                                 
33 http://www.werk.be/beleid/sectoraal_beleid/sectorconvenants/convenants_sector.htm. 
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- Informeren en ondersteunen van 100 ondernemingen die een 
leerovereenkomst of een stageplaats aanbieden. 

 
Werkervaringsplaatsen stageplaatsen (alternerend leren) 

- Aanbieden van 300 stage- en werkervaringsplaatsen. 
- Na 1 jaar activiteit van de sectorconsulent introductie van systeem van 

begeleiding op de werkvloer door middel van peters en meters voor een 
bereik van 300 stage- en werkervaringsplaatsen. 

 
Beroepsprofielen  

- Afsluiten van protocol met SERV voor de ontwikkeling van 
Beroeps(competentie)profielen. 

- Beroeps(competentie)profielen worden omgezet in 
beroepsopleidingsprofielen. 

 
RTC's  

- Samenwerking met RTC regio Zuid-West Vlaanderen onder meer 
ondersteuning databank stageplaatsen, uitwisseling knowhow… 

- Onderzoeken in welke mate samengewerkt kan worden met andere RTC's. 

 
Modulair onderwijs 

- Opvolgen van het project gemodulariseerd onderwijs 

4 Beroepscompetentieprofielen SERV 

4.1 Beroepenstructuur drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijven34   

ONTWERP EN PRODUCTIE  
   
PREPRESS  Graf isch ontwerper  

Drukvoorbereider 
DRUK  Offsetdrukker  

Rotatiedrukker  
Zeefdrukker  
Diepdrukker  
Flexodrukker 

DRUKAFWERKING  Afwerker vel lenoffset 
 

   
PRODUCTIELEIDING  
   
Orderbegeleider  
  
 MULTIMEDIA   
  
COMMERCIEEL 

                                                 
34 SERV. Eigen bewerking. 
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4.2 Beroeps(competentie)profielen 

- afwerker vel lenoffset 35 
- grafisch ontwerper / art director 36 
- offsetdrukker 37  

technisch commercieel medewerker binnendienst grafimedia38 

4.3 Standaarden 

(nog) geen enkele ontwikkeld 
  

                                                 
35 Beroepsprofiel afwerker vellenoffset. SERV, Brusssel, maart 2004 
36 Beroepsprofiel grafisch ontwerper/art director. CEVORA. Brussel, 2001 
37 Beroepsprofiel offsetdrukker. SERV, Brussel,  januari 2001 
38 Beroepscompetentieprofiel technisch commercieel medewerker binnendienst grafimedia. SERV, Brussel, oktober 2008 

http://www.serv.be/Publicaties/486.pdf�
http://www.serv.be/Publicaties/361.pdf�
http://www.serv.be/Publicaties/368.pdf�
http://www.serv.be/Publicaties/1405.pdf�
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Deel 7.  Regelgeving 

1 Vlaamse regelgeving  

Hoewel verschillende Vlaamse wetten van belang zijn voor de grafische bedrijven (wetgeving 
m.b.t. bodemsanering, heffingen t.g.v. waterverbruik, energiewetgeving,…), omvatten de 
volgende wetten een reeks verplichtingen die zeer specifiek van toepassing zijn voor de 
sector: 

1.1 Vlarem I en Vlarem II 

Het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) en het 
Besluit betreffende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) 
geven uitvoering aan het Vlaamse milieuvergunningendecreet en enkele richtlijnen van de 
Europese Unie (bv. IPPC- richtlijn, NEC- richtlijn,…). 

Voor de grafische sector zijn onder andere rubriek 11 (drukkerijen en grafische industrie) van 
bijlage 1 van Vlarem I van toepassing. Sectorale bepalingen zijn vervat in hoofdstuk 5.11 van 
Vlarem II. M.b.t. emissies van vluchtige organische stoffen, is bijlage 5.59 van Vlarem II van 
belang (drempelwaarden, oplosmiddelenboekhouding, reductieprogramma voor activiteiten 
die gebruik maken van organische oplosmiddelen).   

1.2 VLAREA 

In het VLAREA, of Vlaamse reglement inzake afvalstoffen voorkoming en – beheer, is met 
name het hoofdstuk 3 over de aanvaardingsplicht van specifiek belang voor de grafische 
sector.  Afdeling II behandelt de aanvaardingsplicht van drukwerkafval (met het accent op 
gratis reclame- en persdrukwerk), evenals de verplichting tot preventie en bevorderen van 
recyclage. 

2 Regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Hoewel verschillende Brusselse wetgeving van belang zijn voor de grafische bedrijven 
(wetgeving m.b.t. bodemsanering, heffingen t.g.v. waterverbruik, energiewetgeving,…), 
omvatten de volgende wetgevingen een reeks verplichtingen die specifiek van toepassing 
zijn voor de sector: 

2.1 Ordonnantie Milieuvergunningen 

In april 2009 trad een nieuwe ordonnantie betreffende de milieuvergunningen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in werking. Deze ordonnantie wijzigt de ordonnantie van 1997. Voor 
de grafische sector zijn onder andere rubrieken 82 en 83 van toepassing.  

2.2 Ordonnantie betreffende voorkoming en beheer van producten uit papier en 
karton 

Volgens het Plan voor preventie en beheer van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de ordonnantie en voorkoming en beheer van producten uit papier en karton, zijn 
de verantwoordelijken voor gratis pers- en reclamedrukwerk verplicht om acties te 
ondernemen ter preventie van drukwerkafval en ter bevordering van de recyclage ervan.  
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3 Federale regelgeving 

Net zoals de Vlaamse regelgeving, omvat de federale regelgeving verplichtingen die 
algemeen van toepassing zijn (bv. veiligheid & gezondheid op het werk) maar ook enkele 
wetteksten die van specifiek belang zijn voor de grafische bedrijven: 

3.1 Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende verpakkingsafval 

Verpakkingsverantwoordelijken van bedrijfsmatig en huishoudelijk verpakkingsafval hebben 
een informatie- en terugnameplicht. Grafische bedrijven dienen jaarlijks een aangifte te doen 
aan Val-I-Pac en/ of FostPlus van de verpakkingen die zij invoeren, de verpakkingen die zij 
zelf als verpakker op de Belgische markt brengen, de verpakkingen rond producten die zij 
ontpakken, en de zgn. serviceverpakkingen (die in het winkelpunt worden gevuld) die zij op 
de markt brengen. 

Vanaf een bepaalde drempelwaarde hebben de bedrijven ook een preventieverplichting, wat 
inhoudt dat zij individueel of via een sectorfederatie een driejaarlijks preventieplan moeten 
opstellen en evalueren.  

3.2 Drukwerk rechtstreeks/ onrechtstreeks in contact met voeding 

Grafische bedrijven leveren vaak drukwerk dat bedoeld is om in contact te komen (al dan 
niet rechtstreeks) met voeding. Deze bedrijven moeten zich registreren bij het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en moeten voldoen aan verschillende 
Europese verordeningen (zie verder).  

4 Europese regelgeving 

4.1 De REACH-verordening 

In juni 2007 trad de Europese REACH-verordening in werking betreffende de registratie en 
het gebruik van chemische stoffen. Grafische bedrijven zijn in de eerste plaats “gebruikers” 
(“downstream users”) van chemische stoffen (bv. IPA) en mengsels (bv. inkten, lijmen). De 
voornaamste verplichten als “gebruiker” betreffen het uitsluitende gebruik van geregistreerde 
stoffen, het correcte gebruik van de stoffen en mengsels volgens de voorschriften van de 
veiligheidsfiches, en de informatieverplichting naar de klant betreffende de aanwezigheid van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in het drukwerk.  

4.2 De EU- verordening inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met 
voedingswaren in contact te komen 

In december 2004 trad de EU- verordening (EG) nr.1935/2004 inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen in werking.  

Deze verordening is zowel van toepassing op verpakkingsmateriaal dat bestemd is om 
rechtstreeks als onrechtstreeks contact met levensmiddelen te maken, en legt 
verplichtingen vast betreffende etikettering, traceerbaarheid, verklaring van 
overeenstemming,…  

Een tweede verordening die gepubliceerd werd als bijlage bij de verordening 1935/2004, 
voorziet voorschriften voor de goede fabricagemethodes van de materialen en voorwerpen 
bestemd om in aanraking te komen met voeding.  
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Regelmatig worden nieuwe verplichtingen of beperkingen opgelegd, naarmate de kennis van 
de gevaren van bepaalde stoffen, maar ook de vaststellingen in de praktijk (bv. migratie van 
stoffen uit inkt of lak doorheen verpakkingsmateriaal), bijkomende knelpunten of risico’s 
identificeren. 
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Bijlagen 

1 Scholen met TSO-studierichtingen 

Vlaamse scholen met Grafische communicatie - TSO3 

Don Bosco Technisch Instituut  Lenniksesteenweg 2 1500 HALLE 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Gent Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

 

Vlaamse scholen met Multimedia - TSO3 

Don Bosco Technisch Instituut  Lenniksesteenweg 2 1500 HALLE 

Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten Cadixstraat 2 2000 ANTWERPEN 1 

Koninklijk Technisch Atheneum Turnhout-Beerse de Merodelei 220 2300 TURNHOUT 

Technische Scholen Mechelen  Jef Denynplein 2 2800 MECHELEN 

Koninklijk Technisch Atheneum I  Vildersstraat 28 3500  HASSELT 

Technisch Heilig Hartinstituut  H. Hartlaan 16 3980 TESSENDERLO 

Vrij Technisch Instituut Brugge  Zandstraat 138 8200 SINT-ANDRIES 

Koninklijk Technisch Atheneum II Heule  Guido Gezellelaan 10 8501 HEULE 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

Provinciaal Technisch Instituut  Centrumlaan 160 9400 NINOVE 
 
Vlaamse scholen met Printmedia -TSO3 

Don Bosco Technisch Instituut  Guldendallaan 90 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE 

Don Bosco Technisch Instituut  Lenniksesteenweg 2 1500 HALLE 

Koninklijk Technisch Atheneum Turnhout-Beerse de Merodelei 220 2300 TURNHOUT 

Vrije Technische Scholen van Turnhout  Zandstraat 101 2300 TURNHOUT 

Technische Scholen Mechelen  Jef Denynplein 2 2800 MECHELEN 

Technisch Heilig Hartinstituut  H. Hartlaan 16 3980 TESSENDERLO 

Koninklijk Technisch Atheneum  Rijselstraat 7 8200 SINT-MICHIELS 

Vrij Technisch Instituut Brugge  Zandstraat 138 8200 SINT-ANDRIES 

Koninklijk Technisch Atheneum II Heule  Guido Gezellelaan 10 8501 HEULE 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs  Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

EDUGO campus Glorieux Technisch Instituut  Sint-Jozefstraat 7 9041 OOSTAKKER 

Don Bosco Technisch Instituut  Kortrijksesteenweg 1025 9051 SINT-DENIJS-WESTREM 
 

Vlaamse scholen met 7de specialisatiejaren TSO 
Gestand. en geprogram. druktechnieken 
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs  Gent Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=32607�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=32607�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=28721�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=41137�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=109892�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=44123�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=39941�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=34074�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=42325�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=37747�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=33829�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=32607�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=41137�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=116988�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=109892�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=39941�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=42201�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=34074�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=42325�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=110346�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=38083�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�


53 

 
Interactieve multimediatechnieken 
Don Bosco Technisch Instituut  Lenniksesteenweg 2 1500 HALLE 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs  Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 
 
Rotatiedruktechnieken 
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

 
Tekst- en beeldintegratietechnieken 
Don Bosco Technisch Instituut  Lenniksesteenweg 2 1500 HALLE 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs  Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

2 Scholen met BSO-studierichtingen 

Vlaamse scholen met drukken en afwerken – BSO3 
Don Bosco Technisch Instituut  Lenniksesteenweg 2 1500 HALLE 

Koninklijk Technisch Atheneum Turnhout-Beerse  de Merodelei 220 2300 TURNHOUT 

Technische Scholen Mechelen  Jef Denynplein 2 2800 MECHELEN 

Koninklijk Technisch Atheneum I  Vildersstraat 28  3500 HASSELT 

Technisch Heilig Hartinstituut  H. Hartlaan 16 3980 TESSENDERLO 

Koninklijk Technisch Atheneum  Rijselstraat 7 8200 SINT-MICHIELS 

Vrij Technisch Instituut Brugge  Zandstraat 138 8200 SINT-ANDRIES 

Koninklijk Technisch Atheneum II Heule  Guido Gezellelaan 10 8501 HEULE 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs  Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

Don Bosco Technisch Instituut  Kortrijksesteenweg 1025 9051 SINT-DENIJS-WESTREM 
 
Vlaamse scholen met Drukvoorbereiding – BSO3 
Koninklijk Technisch Atheneum Turnhout-Beerse  de Merodelei 220 2300 TURNHOUT 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

Don Bosco Technisch Instituut  Kortrijksesteenweg 1025 9051 SINT-DENIJS-WESTREM 
 

Vlaamse scholen met 7de specialisatiejaren BSO 
Bedrijfsgrafiek 
Koninklijk Technisch Atheneum Turnhout-Beerse  de Merodelei 220 2300 TURNHOUT 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs  Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 
 
Grafische opmaaksystemen 
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs  Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 
 
Meerkleurendruk-drukwerkveredeling 
Don Bosco Technisch Instituut  Lenniksesteenweg 2 1500 HALLE 

Koninklijk Technisch Atheneum Turnhout-Beerse  de Merodelei 220 2300 TURNHOUT 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=32607�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=32607�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=32607�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=41137�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=109892�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=44123�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=39941�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=42201�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=34074�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=42325�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=38083�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=41137�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=38083�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=41137�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=32607�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=41137�
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Technische Scholen Mechelen  Jef Denynplein 2 2800 MECHELEN 

Technisch Heilig Hartinstituut  H. Hartlaan 16 3980 TESSENDERLO 

Koninklijk Technisch Atheneum  Rijselstraat 7 8200 SINT-MICHIELS 

Vrij Technisch Instituut Brugge  Zandstraat 138 8200 SINT-ANDRIES 

Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs - Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

Don Bosco Technisch Instituut  Kortrijksesteenweg 1025 9051 SINT-DENIJS-WESTREM 
 
Zeefdruk 
Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs  Gent  Industrieweg 230 9030 MARIAKERKE 

3 Andere onderwijsopleidingen 

Deeltijds onderwijs grafische technieken 
Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius  Sint-Jozefstraat 7  9041  OOSTAKKER  

 
Bijzonder secundair onderwijs  
Officieel gesubsidieerde school voor buitengewoon secundair onderwijs Zaveldal 
Huidevettersstraat 41  1000  BRUSSEL-STAD  

Sint-Jozefinstituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs  Kerkstraat 153  2060  
ANTWERPEN 6  

4 Centra volwassenenonderwijs 

CVO Elishout COOVI -Emile Grysonlaan 1 1070 ANDERLECHT  

Centrum voor Volwassenenonderwijs Opleidingscentrum Merchtem Sint-Donatus -
Dendermondestraat 26 1785 MERCHTEM  

Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 
ANTWERPEN 1  

Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Nijverheidsschool Paardenmarkt 94 2000 
ANTWERPEN 1  

HORITO Centrum voor Volwassenenonderwijs de Merodelei 220 2300 TURNHOUT  

Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef Kleinhoefstraat 4 2440 
GEEL  

Technische Scholen Mechelen Centrum voor Volwassenenonderwijs Jef Denynplein 2 2800 
MECHELEN  

Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven/Landen Redingenstraat 90 3000 LEUVEN  

Centrum voor Volwassenenonderwijs- Hogere Leergangen STEP Vildersstraat 28 3500 
HASSELT  

Centrum voor Volwassenenonderwijs Heusden-Zolder Molenstraat 12 3550 HEUSDEN-
ZOLDER  

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=109892�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=39941�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=42201�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=34074�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=38083�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/adres.asp?sn=36939�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dbso/adres.asp?sn=36715�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/buso/adres.asp?sn=27359�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/buso/adres.asp?sn=27508�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=56366�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=33233�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=113688�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=29389�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=46524�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=54486�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=30619�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=112698�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=112714�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=39371�
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Centrum voor Volwassenenonderwijs - Centrum voor Talen en Techniek Limburg Halmstraat 
12 3600 -GENK  

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge Boveriestraat 73 8000 - 
BRUGGE 

Centrum voor Volwassenenonderwijs Kortrijk-Menen-Tielt -Minister De Taeyelaan 13 -8500 -
KORTRIJK  

Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerdorp Martelaarslaan 13 9000-GENT  

CVO-KISP volwassenenonderwijs Industrieweg 228 9030 MARIAKERKE  

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC - NVK Kroonmolenstraat 4 9100 SINT-NIKLAAS  

Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Waas en Durme Durmelaan 34A 9160 
LOKEREN  

Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerstad Brouwerijstraat 5 160 LOKEREN  

Centrum voor Volwassenenonderwijs 'de Ledebaan - de Welvaert' Ledebaan 101 9300 
AALST  

Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Dender en Schelde Centrumlaan 160 9400 
NINOVE  

 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=112581�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=117747�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=112599�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=105361�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=123992�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=38166�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=115469�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=48462�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=113696�
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/adres.asp?sn=117077�


56 

5 Evolutie en evaluatie knelpuntberoep grafische communicatie en media39 

Ontvangen 
jobs 

Oorzaken knelpuntkarakter 

   Kwantitatief Kwalitatief Ongunstige werkomstandigheden 

     A B C D E F 

2003 Drukker 46 1  

Drukafwerker 37 2 1  3 

2004 Drukker 75 1  

 Drukafwerker  

2005 Drukker 74 1 2  

 Drukafwerker  

2006 Drukker 131 1  

 Drukafwerker  

2007 Drukker 107 1 2       

 Drukafwerker 103 1 2  3 

 

A Loon B Ongezond, gevaarlijk of zwaar werk 
C Vooroordelen D Ongunstige tijdsregeling 
E Verre verplaatsingen F Statuut zelfstandige 

                                                 
39 Bron VDAB 
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