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2de graad Digital Arts (Beeldende en Audiovisuele Kunsten)
De richting draagt in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de jongere
mens. Artistieke en theoretische vakken hebben hun eigen vormingswaarde binnen de opleiding.
De vorming bestaat uit een uitgebreide kennismaking met de wereld van de beeldende kunsten en met
creatief denken en handelen. In waarnemingstekenen zet je je ideeën eerst in potlood op papier. Die
tekeningen vormen een onmisbare ruggensteun voor de andere ateliervakken: inzicht in basisconstructies,
perspectieftekenen, anatomie van het menselijk lichaam, schaduw- en kleurweergave, verhalen uittekenen in
een storyboard ... Je leert ook digitaal tekenen. In 2D- en 3D-ontwerp en -animatie leer je inzicht krijgen
in compositie en beeldtaal. Hoe gaan beeld en tekst samen (logo’s, affiches, folders, …)? Je leert hoe je kan
modelleren en computergraphics kan ontwerpen via texturen en belichting. Je ontwerpt personages voor
animatiefilms of games en maakt de omzetting naar 3D-modellen. Je leert hoe je de personages kan riggen,
skinnen en animeren. Aan de hand van praktische oefeningen komen de belangrijkste principes van animatie
aan bod.

BASIS dubbele finaliteit

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Geschiedenis

1

2

Frans

2

2

Engels

2

2

Financiële en artistieke vorming

1

0

Kunstgeschiedenis

1

1

Waarnemingstekenen

3

3

SPECIFIEK GEDEELTE

Beeldende en audiovisuele vorming
•

3D & animatie

3

3

•

Digitaal tekenen

2

2

•

Foto & film

TOTAAL

3

3

32

32

Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website) en een tekentablet
(Wacom Medium).
Vooropleiding: 2A Art & Design is een meerwaarde maar geen voorwaarde. Je kan instromen vanuit elke
2A-opleiding.
Nadien: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op elke richting in de 3de graad dubbele finaliteit.
Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is ook mogelijk.

3de graad Digital Arts (Toegepaste Beeldende Kunsten)
Ben je gefascineerd door de wereld van 2D-en 3D-ontwerp, animatie, film, games & entertainment? Dan
is Digital Arts de richting van jouw dromen! Deze studierichting zal je voorbereiden op snelgroeiende
internationale markten waar 2D- en 3D-ontwerpers met notie van fotografie, film en animatie
een grote meerwaarde betekenen in diverse sectoren zoals media en televisie, reclame, grafische diensten
van bedrijven, medische visualisatie, designvisualisering, architectuur, gaming industrie, animatiestudio’s,
evenementen, festivals en culturele centra. Daarnaast maak je in de derde graad ook een keuze tussen twee
optievakken, namelijk Film of Game design. In het optievak film zie je het hele filmproces. Je verzint
verhalen, je bedient de camera, je plaatst licht en werkt alles tot in de puntjes af in de montage. Sound!
Camera! Action! In het optievak Game design ga je dieper in op 3D-visualisatie. Bij de ontwikkeling van je
eigen games leer je de basis van het programmeren.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Nederlands

3

Wiskunde

2

Lichamelijke opvoeding

2

Aardrijkskunde/natuurwetenschappen

1

Geschiedenis

2

Frans

2

Engels

2

SPECIFIEK GEDEELTE
Kunstgeschiedenis

2

Waarnemingstekenen

4

M@X+ (optie extra wiskunde)

2

Toegepaste beeldende vorming
•

Grafisch ontwerp

3

•

3D-ontwerp

3

•

2D/3D-animatie

2

KEUZE GEDEELTE (1 keuze maken)
Film
Game Design

TOTAAL

4
4
36

Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website) en een tekentablet
(Wacom Medium).
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 2de graad Digital Arts - Beeldende en Audiovisuele Kunsten;
toch kan je ook instromen vanuit elke richting met een dubbele finaliteit.
Nadien: Je leert uiteenlopende creatieve vaardigheden. Hierdoor kan je jouw ideeën gemakkelijk vertalen
in sterke beelden en bovendien ontdekken we waar jouw talent ligt. Deze creativiteit en diversiteit in de
opleiding is een grote troef bij het maken van keuzes in het hoger onderwijs.
Mogelijke vervolgopleidingen zijn: Digital Arts & Entertainment, Multimedia & Communicatietechnologie,
Audiovisuele Kunsten, Animate, Film, Productontwikkeling …

2de jaar Grafi- en Crossmedia (Grafische Technieken)
De studierichting Grafi- en Crossmedia is het vroegere Grafische Media.
In het derde en vierde leerjaar Grafi- en Crossmedia krijg je een brede grafische basisopleiding op het
vlak van ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten. Zo leer je
in de praktijk alle stappen van het drukproces: ontwerp, elektronische opmaak, drukvormvervaardiging, druk
en afwerking (snijden, nieten, inbinden). Het behalen van vooropgestelde deadlines zijn hierin een belangrijke
factor.
Je leert onder andere een huisstijl van een bedrijf (logo, kleur, lettertype, look) uitwerken en dit zowel in het
drukwerk als op online presentaties toepassen. Je ontwikkelt je creatieve skills tijdens het ontwerpen van
onder andere affiches, verpakkingen, T-shirtbedrukkingen, skateboards, ... Daarnaast maak je ook kennis met
typografie en tekstverwerking. Hierdoor kan je tekst, tabellen en dergelijke meer op een esthetische manier
schikken en opmaken. Je leert ook internettoepassingen zoals webdesign en presentatiesoftware. Photoshop,
Illustrator, Indesign en After Effect passeren hierbij de revue.
In onze drukkerij ga je dan weer aan de slag met druktechnieken zoals typo- en zeefdruk. Maar ook offset,
printing-on-demand en computergestuurd drukken zijn voor jou na deze studierichting geen onbekenden
meer.

BASIS dubbele finaliteit

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Geschiedenis

1

2

Frans

2

2

Engels

2

2

Financiële en artistieke vorming

1

0

1

0

Printmanagement

4

4

Design & layout

4

4

SPECIFIEK GEDEELTE
Wiskunde
TV / PV grafische technieken

Press / Postpress

TOTAAL

3

3

32

31

Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website).
Vooropleiding: 2A Art & Design is een meerwaarde maar geen voorwaarde. Je kan instromen vanuit
elke 2A-opleiding.
Nadien: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad Grafimedia (Printmedia) - dubbele finaliteit.

3de graad Grafimedia (Printmedia)
Dit is een studierichting die leidt naar kwalificaties op het terrein van de gedrukte media. Het is een
polyvalente en creatieve studierichting die je voorbereidt op zowel het ontwerp van drukwerken, de
uitvoering ervan als de afwerking.
In de vakken printmedia en toegepaste informatica wordt - waar mogelijk - vakoverschrijdend gewerkt.
Vertrekkend van een bepaald concept leer je de lay-out van drukwerk en ontwerp voor grafische
publicaties verzorgen. Je kan een lay-out en ontwerp vertalen naar een typografisch verantwoord
ontwerp en integreren in de voorbereiding van enkelvoudig drukwerk, pagina’s voor recto verso
meerkleurendruk in de offsettechniek alsook voor de uitvoer via digitale print.
Via impositie leer je de drukvoorbereiding verwerken tot de juiste drukvormen voor offsetdruk. Je
kan vellendrukwerk in vier drukgangen drukken in de offsettechniek en dit nasnijden. Ook printing-ondemand en digitaal drukken komen aan bod.
Je leert met verschillende Adobe programma’s werken zoals Photoshop, Illustrator en Indesign.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Nederlands

3

3

Wiskunde

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Frans

2

2

Engels

2

2

1

1

SPECIFIEK GEDEELTE
Toegepaste natuurwetenschappen
TV / PV grafische technieken

16

14

TOTAAL

32

30*

*Zesde leerjaar: blokstage van 2 weken, net voor de paasvakantie.
Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website).
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 2de graad Grafi- en Crossmedia - dubbele finaliteit; toch
kan je ook instromen uit een andere richting met een dubbele finaliteit.
Nadien: Opleidingen in het hoger onderwijs geven jou de kans om je verder te ontplooien als communicatiespecialist in gedrukte en online media bij ontwerpbureaus, webdesigners,
reclamebedrijven, drukkerijen of op de interne/externe communicatieafdeling van grote
bedrijven.

2de graad Printmedia
Deze studierichting is zowel creatief als praktisch. Er staan eerder weinig algemene vakken op het
programma. Deze opleiding is er om je voor te bereiden op een uitvoerende job in de drukkerij of de
sector van de drukvoorbereiding of prepress.
Je leert zowel traditionele grafische technieken als werken met de nieuwste digitale druktechnieken.
Daartoe leer je hoe je een bestaand ontwerp kan bewerken, teksten in- of samenvoegen, foto’s
inscannen, logo’s ontwerpen en tekeningen bewerken. Je leert over het correcte gebruik van kleuren,
licht en lettersoorten. Ook maak je kennis met verschillende Adobe programma’s zoals Photoshop,
Illustrator, Indesign, …
Tijdens je werk leer je continu rekening houden met hoe het eindproduct er zal uitzien. Je streeft steeds
een smaakvol resultaat na. Omgaan met veiligheid en milieu zijn ook belangrijke aspecten in je opleiding.

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Engels

2

2

STEM

2

2

Printmanagement

4

4

Design & layout - grafische vormgeving

6

6

SPECIFIEK GEDEELTE
TV/PV grafische technieken

Press / Postpress

TOTAAL

8

8

32

32

Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website).
Vooropleiding: Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Starten kan je vanaf elke basisoptie in 2B.
Nadien: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad Printmedia (Drukken en Afwerken) - arbeidsmarkt.

3de graad Printmedia (Drukken en Afwerken)
Deze praktijkgerichte opleiding telt weinig algemene vakken. Je doet vooral veel praktijkervaring op in
de schooldrukkerij en via de blokstage.Vertrekkend van een concrete opdracht leer je al doende pagina’s
uit de drukvoorbereiding verwerken tot de juiste drukvormen die uiteindelijk naar de drukkerij gaan.
De digitale bestanden leer je omzetten naar grafische film en hiermee leer je drukplaten klaarmaken. Je
leert er werken met grafische programma’s zoals Photoshop, Illustrator en InDesign. Je leert voornamelijk
(alleen of in team) drukken met de éénkleur- en (computergestuurde) tweekleurenoffsetvellenpers. Je
oefent in het bedienen van snij- en vouwmachines alsook drukpersen. Ook andere druktechnieken zoals
zeefdrukken (bv. T-shirts en stickers) komen aan bod. Goed met de computer kunnen werken en graag
met machines werken is aangewezen.
Je leert het drukwerk afwerken (verzamelen, snijden, vouwen, perforeren, rillen, nieten …) tot een
eenvoudig boekblok, een map, een folder, enz.
Op een veilige en milieubewuste manier werken, maakt ook deel uit van je opleiding.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

2

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV grafische technieken

20*

16*

TOTAAL

30*

26*

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag in de week stage

Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website).
Vooropleiding: Ofwel tweede graad Printmedia - arbeidsmarkt of je genoot een opleiding in de doorstroom, dubbele finaliteit of arbeidsmarkt.
Nadien: Doorstromen kan naar een 7de specialisatiejaar van hetzelfde studiegebied, onder andere een
7de jaar Operator digitaal drukken duaal. Je kan starten aan een graduaatsopleiding of je kan aan het
werk in de sector van de kartonnage, de drukkerij of een grafisch bedrijf, het afwerken en inbinden in
jobs zoals drukvoorbereider, DTP’er, hulpdrukker, drukker en drukafwerker.

2de graad Digital Design, Print en Sign (Decor en Etalage)
Je wordt opgeleid voor een taak in de dienstverlenende reclame-, communicatie- en presentatiebranche bij
bedrijven of organisaties die voor allerlei sectoren visuele presentaties verzorgen (o.a. publiciteitsbureaus,
etalagebureaus/presentatiebureaus, printbedrijven).
Na de tweede graad heb je voldoende competenties om inzetbaar te zijn als medewerker/assistent in
bijvoorbeeld design- of beletteringsbranche, productpresentatie, vormgeving/designbranche.
De tweede graad vormt in eerste instantie de basis voor de derde graad. Publiciteitstekenen alsook
waarnemen en weergave en beeldbewerking zijn enkele van de praktijkgerichte vakken.
De kennis van computerprogramma’s als Illustrator, Photoshop en Indesign zal door een procesgerichte
benadering aangescherpt worden. We leren je werken met een plotter en een grootformaatprinter om
opdrachten uit te voeren zoals beletteren, maken van stickers, affiches, bedrukken van textiel, ...

BASIS arbeidsmarkt

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

6

6

Engels

2

2

STEM

2

2

Print design

2

2

Digital design

2

2

Typo - Sign & Packaging

8

8

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV publiciteitstekenen

Branding & illustration

TOTAAL

6

6

32

32

Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website).
Vooropleiding: Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Starten kan je vanaf elke basisoptie in

2B.

Nadien: Deze studierichting is de ideale voorbereiding op de 3de graad Digital Design, Print en Sign
(Publiciteitsgrafiek) - arbeidsmarkt.

3de graad Digital Design, Print en Sign (Publiciteitsgrafiek)
Je wordt opgeleid voor een taak in de dienstverlenende reclame-, communicatie- en presentatiebranche
bij bedrijven of organisaties die voor allerlei sectoren visuele presentaties verzorgen (o.a. publiciteitsbureaus,
presentatiebureaus, printbedrijven). Dit veronderstelt dat je zelf in staat moet zijn om boodschappen te
analyseren en te interpreteren zodat je na experiment geschikte visuele maatregelen en vormen kan realiseren
en die maximaal kan communiceren.
Na het tweede jaar van de derde graad heb je voldoende competenties om inzetbaar te zijn als medewerker
binnen de betrokken sector.
De opleiding vormt in eerste instantie de basis voor het specialisatiejaar derde jaar van de derde graad.
Na het specialisatiejaar ben je nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Deze opleiding kan tevens leiden
tot het ontwikkelen van nodige competenties en kwalificaties om eventueel verder te studeren. Beeldende
vormgeving, plastische opvoeding en project kunstvakken zijn hier de meest voor de hand liggende richtingen.

BASIS

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project algemene vakken

4

4

Frans

2

2

18*

14*

3

3

31*

27*

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV publicteitstekenen
waarnemingstekenen

TOTAAL

* Vijfde leerjaar: vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
* Zesde leerjaar: vanaf oktober - 1 dag in de week stage
Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website).
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is de 2de graad Digital Design, Print en Sign (Decor en Etalage), toch kan je de overstap maken vanuit een andere richting. Een getuigschrift van de 2de graad is
voldoende.
Nadien: Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren van het studiegebied decoratieve technieken,
onder andere Publiciteit en illustratie. Je kan starten aan een graduaatsopleiding of je kan aan het werk
in een beletteringsbedrijf of een ontwerpbureau.

7de specialisatiejaar Publiciteit en Illustratie
Vind je ontwerpen boeiend? Ben je graag creatief bezig?
Dan zit je goed in de richting publiciteit. Een creatief team van leerkrachten begeleidt jou doorheen
je schoolloopbaan. Je leert digitaal tekenen en ontwerpen met programma’s zoals Photoshop,
Illustrator en InDesign. Je wordt voorbereid om aan de slag te gaan in een beletteringsbedrijf of een
ontwerpbureau. Je kan hierna ook je studies vervolmaken in het hoger onderwijs. Publiciteit is een
creatieve afdeling met een toekomst op de arbeidsmarkt: DOEN.

BASIS

Lesuren

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Frans

2

SPECIFIEK GEDEELTE
TV / PV publicteitstekenen

12

TOTAAL

24

* 1 dag per week stage vanaf oktober en 2 weken blokstage vóór de paasvakantie
Voor deze richting heb je een eigen laptop nodig (meer info hierover op de website).
Vooropleiding: De ideale vooropleiding is 3de graad Digital Design, Print en Sign (Publiciteitsgrafiek)
- arbeidsmarkt.
Nadien: Je kan beginnen aan een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool of je kan aan het
werk in een beletteringsbedrijf of een ontwerpbureau. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

ART & DESIGN overzicht richtingen en doorstroom

Vanuit 2A kan elke richting in de tweede graad worden
aangevat bij elke pijler.
Eerste graad

1A Art & Design
2A Art & Design

Tweede graad

Derde graad

Digital Arts

(Beeldende en Audiovisuele Kunsten)

Digital Arts

(Toegepaste Beeldende Kunst)

Grafi- en Crossmedia

Digital Design, Print & Sign

Digital Design, Print & Sign
(Publiciteitsgrafiek)

(Decor en Etalage)

Printmedia

Dubbel

Grafimedia

(Grafische Technieken)

1B
2B

Finaliteit

Printmedia

Arbeidsmarkt

(Drukken en Afwerken)

Vanuit 2B kan enkel een richting in de tweede graad arbeidsmarkt worden aangevat bij elke pijler.
info 2de graad schilderen en decoratie
zie engineering.

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
- Elke werkdag tot en met dinsdag 5 juli
en vanaf dinsdag 16 augustus:
9.00 tot 12.30 u
13.30 tot 17.00 u
- Op zaterdagen 2 juli, 20 en 27 augustus:
9.00 tot 12.30 u
- Online inschrijven via www.ktabrugge.be
Meebrengen:
- identiteitskaart
- attest vorig schooljaar
Uitsluitend op volgend adres:
Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels, Brugge
T 050 38 82 88
SPECIFIEKE INLICHTINGEN
Wens je inlichtingen over de school
of over een specifieke STUDIERICHTING?
Kom tijdens de schooluren even langs
of contacteer ons: 050 38 82 88
Ontdek onze nieuwe website als permanente bron
van informatie over studierichtingen of binnen- en
buitenschoolse activiteiten:
www.ktabrugge.be
info@ktabrugge.be

Onze lesuren
Voormiddag
		
		
		
Namiddag
		
		

08.25 u. - 10.05 u.
pauze
10.20 u. - 12.00 u.
13.00 u. - 14.40 u.
pauze
14.55 u. - 16.35 u.

OF

Voormiddag 08.25 u. - 10.05 u.
		Onze
pauze lesuren
		
10.20 u. - 12.50 u.
		
Namiddag
13.50 u. - 14.40 u.
		 pauze
		
14.55 u. - 16.35 u.

