
Grafi sche Vormgeving

Bij Grafi sche Vormgeving onderzoeken we de mogelijkheden om via vorm, 
kleur en typografi e een bepaalde identiteit te ontwikkelen en een sfeer 
te creëren. We analyseren werk van verschillende stijlen uit het verleden en 
onderzoeken de bouwstenen ervan. Aan de hand van die ontleding, gaan we 
aan de slag om eenzelfde vormentaal te ontwikkelen, maar voor een nieuw 
thema. Zo kom je in contact met heel veel verschillende manieren om een idee 
uit te drukken, en ontdek je wat de mogelijkheden zijn om een doelgroep visueel 
aan te spreken. Je werkt manueel en verfi jnt je ontwerp digitaal.

Beeldverwerking

In Beeldverwerking gaan we vooral aan de slag met Adobe Photoshop. 
We gaan op zoek en experimenteren met resolutie en het bewerken van fotomateriaal 
in functie van het eindresultaat. Spelen met bestandsformaten om de verschillende 
toepassingen van beelden te leren gebruiken en ze in een goede mappenstructuur te 
plaatsen.
We spelen met kleuren, kleurtoon, verzadiging, helderheid en contrast om beelden opti-
maal te kunnen gebruiken in een eindproduct op papier of op het scherm.
Detoureren van het beeldmateriaal met de verschillende selectietools is hiervoor een 
belangrijk onderdeel. Daarnaast bespreken en maken we creatieve toepassingen met de 
verschillende Photoshopfuncties.
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vorm tot de realisatie van drukwerk en ook de afwerking hiervan. 
In het eerste jaar van de tweede graad komt hoogdruk aan 
bod, ook wel typodruk genaamd. Door het afstellen van een 
hoogdrukpers leren de leerlingen omgaan met inkt en papier. 
Ze verwerven kennis en inzicht in de vele vormen van het 
hoogdrukprincipe, niet alleen het drukken maar ook de afwer-
kingstechnieken die men met hoogdruk kan realiseren komen 
aan bod. Van ontwerp tot het vervaardigen van een drukvorm 
en het drukken zelf verschaft de leerlingen inzicht in het hele 
hoogdrukprocedé. 
In het tweede jaar van de tweede graad komt offset aan 
bod, deze vlakdruktechniek vergt technisch inzicht en pro-
bleemoplossend denken. Tijdens het theoretische deel 
krijgen leerlingen inzicht in de opbouw van een drukbeeld 
en de kleurseparaties evenals het drukklaar maken van een 
digitaal bestand. Eenmaal het drukklaar bestand er is leren de 
leerlingen via impositiesoftware de bestanden voor te berei-
den tot een drukvorm. Het uiteindelijke belichten van de druk-
plaat via computer to plate is ook een onderdeel van het pro-
cedé. Rekening houdend met het te drukken materiaal worden 
hier verschillende parameters op elkaar afgestemd. Het 
offsetdrukken vergt doorzettingsvermogen gecombineerd met 
technisch inzicht. De leerlingen leren een eenvoudig drukwerk 
te realiseren en ook af te werken tot een volwaardig geheel. 
Een bredere kijk op het grafi sch landschap met zijn vele 
takken en specifi eke noden draagt mee bij tot een goede 
basis voor Multimedia.
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Beeld- en mediacultuur

In Beeld- en mediacultuur verdiepen we ons in de geschie-
denis van het vastleggen van beeld en geluid. Daarin bekij-
ken we zowel de geschiedenis voor het aanmaken van beelden 
(vb camera obscura) als de evolutie van bewegende beelden en 
geluidsopnames.
We maken je vertrouwd met een aantal vakgebonden termen 
zoals beeldformaat, framerate, compressie, ... Dit voor zowel 
video als audio.
Een scenario, script, storyboard, draaiboek uitschrijven wordt 
voor jou bekend terrein. Gevolgd door de productie, montage en 
postproductie van jouw project.
Zoals we je onderdompelen in de wereld van bewegende beel-
den, maken we je ook vertrouwd met de wereld van de fotografi e 
en audio.
Geluiden opnemen, bewerken en mixen, creëren van audiotracks 
en soundtracks behoren tot de basisleerstof. 

Internettechnieken

In de 2de graad Grafi sche Media is het belangrijk dat je basis-
kennis meekrijgen over het internet. Hoe is het internet 
ontstaan en hoe is het gebruik hiervan geëvolueerd tot op heden?
Verder zal je leren hoe zelf een webpagina te coderen in HTML5  
en verder op te maken met CSS. Hiervoor maken we gebruik van 
het programma Dreamweaver. Wanneer jouw webpagina klaar is, 
zal je eveneens leren hoe deze te valideren. 

Printmedia

Het vak Printmedia implementeert het aanleren van verschillen-
de druktechnieken gaande van het vervaardigen van een druk-
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