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Advies over de vernieuwing  
van het studiegebied “Grafische technieken” 

1 Samenvatting 

De Raad Secundair Onderwijs adviseert om de huidige benaming van het studiegebied 
“Grafische technieken” te wijzigen in “Grafische communicatie en media”. Deze nieuwe 
benaming sluit beter aan bij de actualiteit van het werkveld en zij creëert de nodige 
duidelijkheid tegenover de sector. Aansluitend adviseert de raad om de benamingen van het 
huidige opleidingsaanbod in dit studiegebied te actualiseren door ze om te zetten naar 
nieuwe benamingen. 

2 Situering 

In het kader van een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en van het aanbieden van brede 
en smallere keuzemogelijkheden aan de jongeren binnen het leerplichtonderwijs, dringt zich 
een actualisering en rationalisering op van het aanbod van de verschillende 
structuuronderdelen vanaf de tweede graad secundair onderwijs.  

3 Wijziging van de benaming van het studiegebied naar Grafische communicatie 
en media 

De raad stelt voor om de huidige benaming “Grafische technieken” om te vormen tot 
“Grafische communicatie en media” omdat de benaming “grafische technieken” niet meer 
aansluit bij de actualiteit van het werkveld. 

De benaming “Grafische communicatie en media” maakt duidelijk dat de studierichtingen in 
dit studiegebied te maken hebben met het maken van een grafisch communicatieproduct. 
Om te voldoen aan een communicatiebehoefte wordt in vele gevallen een grafisch product 
gemaakt. De hulpmiddelen die men hiervoor gebruikt zijn de grafische media (de grafische 
middelen tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie). 

4 Wijziging van benamingen van structuuronderdelen en rationalisatie van het 
aanbod  

Uit onderstaand schema kan men afleiden dat er drie grote rubrieken te onderscheiden zijn 
in de sector van de grafische communicatie en media, die consequent op elkaar aansluiten, 
namelijk: 

- de communicatie; 
- de grafische producten; 
- de grafische media.  

communicatiebehoefte waaraan 
wordt 

voldaan via  

grafische 
producten 

worden gemaakt 
met 

grafische media 
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Deze drie rubrieken worden omwille van de verscheidenheid in hun doelen best omgezet in 
drie verschillende structuuronderdelen, zowel in de tweede als in de derde graad. 

4.1 Wijzigingen in de tweede graad BSO en TSO 

1 Grafische communicatie (TSO) i.p.v. de huidige benaming “Grafische 
wetenschappen”. 
In deze studierichting vertrekt men van de communicatiebehoefte van de klant. Op 
basis hiervan maakt men keuzes om op de beste wijze aan deze behoefte te voldoen. 
De keuzes die aan bod komen situeren zich in de printmedia-industrie (drukwerk: 
periodieken, gelegenheidsdrukwerk, verpakking, …) en in de multimedia-industrie 
(internetstructuren, digitale documenten en elektronische producten op vaste drager). 
De leerlingen verwerven inzicht in de kwaliteitseisen die men aan deze producten 
stelt, in de verschillende processen waarmee deze producten tot stand komen en in 
verschillende media die hierbij gebruikt worden. Ze hebben zicht op de wijze waarop 
deze producten tot bij de klant komen. Deze studierichting bereidt voor op de derde 
graad “Grafische communicatie” die een verdere voorbereiding is op vormen van 
hoger onderwijs (professionele bachelor) zoals Grafische en digitale media. 

2 Drukken en voorbereiden (BSO) i.p.v. de huidige benaming “Drukken”. 
Deze studierichting van de tweede graad is een onderbouw voor twee 
studierichtingen van de derde graad (“Drukken en afwerken BSO” en 
“Drukvoorbereiding BSO”). Het profiel van deze tweede graad bevat zowel 
componenten uit de drukvoorbereiding als uit het drukken en afwerken. De naam 
“Drukken en voorbereiden BSO” sluit beter aan op de inhoudelijke componenten van 
deze tweede graad. 

3 Grafische media (TSO) i.p.v. de huidige benaming “Grafische technieken”; 
In deze studierichting vertrekt men van een bestaand productconcept dat moet 
gerealiseerd worden. (Creatief ontwerpen en vervaardigen van gedrukte en digitale 
producten). In de tweede graad wordt de basis gelegd waaruit de jongere 
georiënteerd wordt naar de derde graad “Printmedia” (periodieken, 
gelegenheiddrukwerk en verpakking) of “Multimedia” (internetstructuren, digitale 
documenten en elektronische producten op vaste drager). 

In het kader van de voorbereiding van nieuwe leerplannen voert men de voorgestelde 
wijzigingen voor de tweede graad BSO en TSO best door vanaf september 2006, via een 
progressieve omvorming (omvorming van het 1e leerjaar van de 2e graad tijdens het 
schooljaar 2006-2007 en omvorming van het 2e leerjaar van de 2e graad tijdens het 
schooljaar 2007-2008). 

4.2 Wijzigingen in de derde graad BSO en TSO 

Voortbouwend op de indeling communicatie, grafische producten en grafische media kunnen 
we voor de derde graad van het studiegebied “Grafische communicatie en media” de 
volgende structuuronderdelen onderscheiden: 

- In aansluiting op de studierichting “Grafische communicatie” van de 2e graad: 

1 Grafische communicatie (TSO). 

- In aansluiting op de studierichting “Drukken en voorbereiden” van de 2e graad: 

2 Drukken en afwerken (BSO); 
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3 Drukvoorbereiding (BSO). 

- In aansluiting op de studierichting “Grafische media” van de 2e graad: 

4 Printmedia (TSO); 
5 Multimedia (TSO). 

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

Een advies over de herwerking van de huidige 7e jaren zal de raad uitbrengen van zodra er 
uitsluitsel is over het voorstel tot wijziging van de tweede en derde graad. 

4.3 Basisoptie van het tweede leerjaar van de eerste graad 

Analoog met de bovenstaande wijzigingen moet de benaming van de huidige basisoptie 
“Grafische technieken” van het 2e leerjaar van de 1e graad gewijzigd te worden in de 
basisoptie “Grafische communicatie en media”. 

4.4 Samenvatting van het hernoemde opleidingsaanbod in het studiegebied 
Grafische communicatie en media 

2e graad  3e graad 

BSO 
   
  Drukken en afwerken 

Drukken en 
voorbereiden 

  

  Drukvoorbereiding 

   
TSO 

   
  Printmedia 

Grafische media   

  Multimedia 

   
Grafische 

communicatie 
 Grafische  

communicatie 
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4.5 Specifieke structuuronderdelen 

Aangezien het studiegebied: 

- vrij omvangrijke investeringen vraagt; 
- voorbereidt op een sterk gespecialiseerde beroepssector; 
- momenteel reeds voorkomt in 15 secundaire scholen; 

is het aangewezen dat het volledige nieuwe studiegebied “Grafische communicatie en 
media” als specifiek vastgelegd wordt. Dit geldt bijgevolg voor alle structuuronderdelen van 
de tweede en derde graad. 

De raad stelt voor om de huidige basisoptie “Grafische technieken” in de eerste graad te 
hernoemen naar analogie met de nieuwe benaming van het studiegebied, namelijk 
basisoptie “Grafische communicatie en media”. In het kader van een brede 
leerlingenoriëntering binnen de eerste graad is het aangewezen om dit structuuronderdeel 
niet als specifiek te rangschikken.   

5 Advies 

De Raad Secundair Onderwijs adviseert de minister om de volgende naamswijzigingen 
mogelijk te maken voor wat betreft het huidige studiegebied Grafische techieken. Hij stelt 
voor om het volledige studiegebied en alle structuuronderdelen van de tweede en derde 
graad SO als specifiek te rangschikken.  

Huidige benaming  Voorstel van nieuwe benaming 

   
studiegebied “Grafische technieken” ?  studiegebied “Grafische communicatie en 

media” S 
   
basisoptie “Grafische technieken” S ?  basisoptie “Grafische communicatie en 

media”  
   

2e graad BSO “Drukken” ?  2e graad BSO “Drukken en voorbereiden” 
S 

   
3e graad BSO “Drukken en afwerken” ?  3e graad BSO “Drukken en afwerken” S 

   
3e graad BSO “Drukvoorbereiding” S ?  3e graad BSO “Drukvoorbereiding” S 

   
2e graad TSO “Grafische technieken” ?  2e graad TSO “Grafische media” S 

   
2e graad TSO “Grafische 
wetenschappen” S 

?  2e graad TSO “Grafische communicatie” S 
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3e graad TSO “Druk- en 
afwerkingstechnieken” S 

  

   
3e graad TSO 
“Drukvoorbereidingstechnieken” S 

 3e graad TSO “Printmedia” S 

   
3e graad TSO “Grafische techieken”   

   
3e graad TSO “Multimediatechnieken” 
S 

 3e graad TSO “Multimedia” S 

   
3e graad TSO “Grafische 
wetenschappen” S 

?  3e graad TSO “Grafische communicatie” S 

 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies unaniem goed op zijn vergadering van  
26 april 2005. Er waren 17 stemgerechtigde leden. 
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