
Veel gestelde vragen 

Opleiding grafisch vormgever 
 

Op welke dagen is er les? 

Je vindt de uurroosters op de website. Het uurrooster wordt per semester opgemaakt. In 

het tweede semester zullen de lesdagen van het intensief traject dezelfde blijven.  

Kan ik slechts 1 module van het intensief dagtraject volgen? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. In het intensief dagtraject dien je voor het volledige traject 

in te schrijven. Dit is bedoeld voor wie op 1 jaar een certificaat wil behalen. 

Waar gaan de lessen door? 

Alle lessen gaan door in Grotesteenweg 224, 2600 Berchem.  

Hoeveel kost de opleiding? 

Voor het inschrijvingsgeld betaal je maximum 1,5 euro per lestijd, met een maximum van 

300 euro per semester. Sommige cursisten hebben via bijvoorbeeld VDAB of OCMW recht 

op een verminderd tarief.  

Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog voor drukwerk en het materiaal dat je gebruikt 

tijdens de lessen. 

Een overzicht van de kosten per opleiding kan je vinden in het uurrooster.  

Moet ik mijn eigen laptop meenemen? 

Dit is niet nodig. Elk lokaal is uitgerust met voldoende computers. Indien je liever op je eigen 

laptop werkt, kan dit wel als je dit met je lesgever bespreekt.  

Dien ik de Adobe programma’s zelf aan te kopen? 

Tijdens de les kan je gebruik maken van de computers en de programma’s. Je zal buiten de 

les ook moeten werken aan opdrachten. Het is dus aan te raden om zelf de programma’s 

ook aan te schaffen. Je kan de Creative Cloud aankopen aan studententarief van slechts 

€75/jaar. Indien je dit niet wenst aan te kopen kan je in het open leercentrum de computers 

en programma’s gratis gebruiken. 

Kan ik op school de programma’s gebruiken? 

Ja, er is een open leercentrum op school waar je vrij de computers en programma’s kan 

gebruiken.  

  



Hoe wordt er geëvalueerd? 

Er is permanente evaluatie, geen examens. Regelmatige aanwezigheid is dan ook 

noodzakelijk. 

Is er stage voorzien? 

Er is geen stage voorzien in de opleiding. Indien je wenst kan je wel vrijblijvend een stage 

doen buiten de lesmomenten. De school kan een stagecontract voorzien. Er is dan geen 

begeleiding vanuit de school.  

Kan ik een diploma behalen met deze opleiding? 

Ja, dat kan. De opleiding Grafisch Vormgever (officieel DTP-operator) is diplomeerbaar. Als 

je reeds een diploma secundair onderwijs hebt, dan heeft het certificaat dezelfde waarde. 

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je tijdens of na de opleiding 

Aanvullende Algemene Vorming volgen om van je certificaat een diploma te maken. 

Welke voorkennis heb ik nodig? 

Er is geen voorkennis nodig. Het is wel noodzakelijk dat je al vlot met de computer kan 

werken (navigeren in Windows of Mac, bestanden maken, mappen maken, documenten 

wijzigen, online informatie zoeken, …). Op de website vind je een “checklist ICT-

vaardigheden". 

Ik ben anderstalig. Welk niveau van Nederlands moet ik hebben? Je dient NT2 niveau 2.2 

te hebben behaald om de lessen goed te kunnen volgen. In het intensief traject wordt een 

niveau van 2.4 aanbevolen. 

Ik heb een leer- of ontwikkelingsstoornis, met wie kan ik dit bespreken? 

Als je denkt dat je leer- of ontwikkelingsstoornis invloed zal hebben op je opleiding, kan je 

best contact opnemen met de trajectbegeleiding: joke.vaes@so.antwerpen.be  

Ik ben de eerste lessen nog op vakantie. Kan ik later starten? 

De eerste lessen zijn erg belangrijk omdat dan alle informatie en veiligheidsinstructies 

worden overlopen. We gaan ook meteen aan de slag met theorie én praktijk. Het is daarom 

niet aan te raden om nog een vakantie te plannen.  Indien het niet anders kan, kan je de 

start van je opleiding beter uitstellen naar volgend semester. 

Ik heb reeds ervaring/een andere opleiding gevolgd. Krijg ik vrijstelling? 

Dat is mogelijk. Bekijk eerst de modulefiches op de website om de inhouden per module te 

bekijken. Denk je dat je 1 of meerdere modules vrijgesteld kan krijgen, vul dan de 

vrijstellingsdocumenten in. Bezorg deze voor de start van de lessen aan 

joke.vaes@so.antwerpen.be 


